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הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת וארא

  ושלישית  שניה  בקריאה  המרכולים  חוק  את  הכנסת  מליאת  אישרה  ומתיש,  דרמטי  הצבעות  ליל  לאחר 
האופוזיציה הצליחה להפתיע ולנצח באחת ההסתייגויות, ובעקבות כך נדרש דיון בוועדת הפנים  מקלב: "לא 
עושים חשבונות אלקטוראליים"  דרעי: "לא ניצחון חרדי, שמירה על הסטטוס קוו"  אמסלם: "לא להיכנס 

לפאניקה. החוק לא ישנה דבר" / עמ' 10

נתניהו לחרדים: "עכשיו מספיק. 
זה מחזק את לפיד והשמאל"

הישנה  בברית  לדבוק  ממשיכים  הנאמנים  נציגינו   
העת  של  הכאפות'  ל'ילדי  שהפכו  למרות  נתניהו,  עם 
ויקיא  ימאס  כשהציבור  וציבורית.  פוליטית  הנוכחית, 
את האיש ומשפחתו, גם אנחנו, שנצמדנו עד תום, נראה 
כחלק בלתי נפרד ממשפחת נתניהו המורחבת. בפרפרזה 
רע  שנתניהו,  כיום  לקבוע  ניתן  מ-96'  הישנה  לסיסמה 

לחרדים.

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

נתניהו רע לחרדים

 "הוויתור על 
תל אביב הוא 
טעות"

/ עמ' 10

סמוטריץ' ל'קו עיתונות':

ליצמן חזר 
למשרד הבריאות

תחת  שר  כסגן  לכהן  ליצמן  יעקב  ח"כ  הוחזר  מזורז  בהליך 
ניתן  הסופי  האישור    הבריאות  במשרד  הממשלה  ראש 

במשאל טלפוני

/ עמ' 8

/ עמ' 9

יש לך בעיית חובות
 והוצאה לפועל?

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

/ עמ' 4

טרגדיה בעיר: 
מרת לאה ישר 

ע"ה

הבחירות לרבנות העיר: 
הגוף הבוחר ישונה

/ עמ' 4

איון
ר

ראשות העיר? 
"לא מטרה 

/ עמ' 9עליונה"

קיצונים יידו אבנים 
והחייל התנגש 
בעמוד חשמל 

/ עמ' 6



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047



ליהנות מהטעם המוכר והאהוב 
בחוויה אישית וטעימה... בקטנה

קחו את זה אישית
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
יעקב אמסלם, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, 

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת
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 רכב שקע בשלולית ענק
שני  על  החירום,  במוקדי  דיווח  התקבל  שני  ביום 
אנשים ששקעו עם רכבם בשלולית ענק - שככל הנראה 

 – גשמים  ממי  נוצרה 
בשטחי רמת בית שמש ד'.

עצמם  חילצו  הנוסעים, 
עד  הרכב  גג  על  ועלו 
כוחות  כוחות.  להגעת 
חילצו  וההצלה  החילוץ 

אותם בעזרת סירה שהביאו למקום. בחסדי שמים חולצו 
השנים ללא פגע.

 גלגל טרקטור על ראש ילד
השתעשעו  האחרונה,  בשבת  שחרית  תפילת  בזמן 
זרוק  שהיה  טרקטור  גלגל  עם  בעיר  רשב"י  רחוב  ילדי 
באזור. הילדים דרדרו את הגלגל עד להנאתם, עד שיצא 
שהתארח  ארבע  כבן  ילד  מכך,  כתוצאה  משליטתם. 

בשבת בעיר, נפגעה מהגלגל שפצעו באורח בינוני. 
כנסת  בבית  שהתפלל  שיינר,  דוד  הצלה,  מתנדב 
סמוך הוזעק למקום והעניק טיפול רפואי ראשוני לילד. 
"במקום האירוע נמצא ילד כבן 4 שנפגע מגלגל טרקטור 
לסיוע  ונזקק  ראש  מחבלת  סבל  הילד  עליו.  שנפל  ענק 
נוספים, הענקנו לו  נשימתי", סיפר. "יחד עם מתנדבים 
סיוע רפואי ראשוני עד להגעת צוות נט"ן, שפינה אותו 
עין  הדסה  ביה"ח  של  הטראומה  בחדר  טיפול  להמשך 

כרם, כשמצבו מוגדר בינוני".

 מזל טוב: נכד נוסף לראש העיר
ביום ראשון הוכנס נכד ראש העיר, בן לחתנו שי דהרי, 
בבריתו של אברהם אבינו באולמי רון טל בעיר. וייקרא 

שמו בישראל: אברהם.
בירך  הברית  לאחר 
המוהל, חבר מועצת חכמי 
ראובן  הרב  הגאון  התורה 
משה  הסבא  את  אלבז, 
כי  התבטא  ואף  אבוטבול 

הוא "ראש העיר הצדיק ביותר בארץ".

 12 דקות מרמת בית שמש לרכבת 
בחודשים הקרובים, צפויים להיכנס לפעילות שני קווי 
תח"צ חדשים, שיחברו בין רמת בית שמש א' וג' ישירות 
מסלולם  את  כאמור,  יעשו,  ו-5   4 קווים  הרכבת.  עם 
ישירות מהשכונות אל עבר הרכבת, לרווחת המשתמשים 
ככל האפשר  קצרים  יהיו  הקווים  כי מסלולי  יצוין,  בה. 

וממילא  התחנות בתוך השכונות יהיו חלקיות.

 בית הכנסת 'אילת השחר'
שבנשיאות  הוותיקה  בעיר  הישיבות  בוגרי  בקהילת 
לפני  נוסדה  אשר  קופשיץ,  הכהן  הגר"נ  דאתרא  המרא 
הישיבות  בוגרי  התיישבות  תחילת  עם  שנים,  ארבע 

החליטו  באזור,  הקדושות  
מרן  של  זכרו  את  להנציח 
הגראי"ל  הישיבה  ראש 
שטיינמן זצ"ל בעל ה'אילת 
בית  שם  בקריאת  השחר' 

הכנסת בשם ספרו.
עם מלאת שלושים יום לאבל התקיימה אמש במקום 
האזור.  ותושבי  האברכים  בהשתתפות  מספד,  עצרת 
רב שיכון  זילברברג,  בונם  רבי מרדכי  הספידוהו הגאון 
ה' בבני ברק וממקורבי מרן זצ"ל וכן הגאון רבי אלימלך 

קורנפלד רב קהילת הגר"א בעיר.

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

ישראל פריי

החמים  השמות  אלה  וגרינברג,  מונטג 
שכל דרדק פוליטי מכיר באחרונה. שני חברי 
המועצה מנהלים מזה תקופה קמפיין שנועד 
העיר.  לראשות  'דגל'  כנציגי  עצמם  להעמיד 
שם  מסתתר  הגבוהים,  האילנות  בין  במאבק 
את  לכבוש  מתיימר  לא  שאמנם  משמעותי 
הראשות, אך למילתו השפעה עצומה על כל 

המתרחש.
השלישי  'דגל'  נציג  סילברסטיין,  ישראל 
בעירייה, הפך תוך קדנציה אחת לאיש השטח 
הסיעה  כיו"ר  בתפקידו  בעיר.  הדומיננטי 
וכיו"ר פורום השכונות, "חורש" סילברסטיין 
בנוסף,  עצומה.  מאהדה  ונהנה  השטח,  את 
רב  גולדשטיין,  מרדכי  רבי  לגאון  לקרבתו 

הקהילה הליטאית הגדולה בעיר, משקל רב.
איך אתה רואה את מצב העיר והמפלגה?

"כל כמה שנים העיר קופצת בכמה מדרגות, 
ומוסדות  שירותים  התושבים,  כמות  מבחינת 
ההתיישבות  את  מלווה  התורה  דגל  תורה. 
בעיר מרגעיה הראשונים, והיא הולכת וגדלה. 
התחלנו מנציג אחד, כיום שלשה, ובבחירות 

לחמשה  שנגיע  מעריכים  אנחנו  הקרובות 
נציגים".

זאת הערכה מבוססת?
א'  ברמה  והשינוי  ג'  רמה  של  "האכלוס 
תקבל  שדגל  מאמין  רצינית.  דחיפה  ייתנו 
9,000-10,000 קולות, כשהמדד למנדט יהיה 

2,000 קול".

אתם תלכו בנפרד מאגודה בכל מחיר?
"כשמדברים על זה בכנסת, זה נשמע רחוק, 
בסופו של דבר תמיד מחפשים את האחדות. 
הביא  בהכרח  ולא  בעבר,  היה  כבר  זה  פה 

תוצאות לא טובות, כך שיש סיכוי גבוה".
בכל  נאבקת  דגל  את  לראות  רוצה  היית 

הכוח על הראשות?
למכור  נאלץ  אתה  לפעמים  "בהסכמים, 
נכסים שמאד חשובים לך, בתמורה לשותפים 
רואה את הראשות כמטרה  לא  אני  האחרים. 
עליונה. אנחנו מייצגים ציבור, וצריכים לקבל 

החלטה מה הכי טוב לציבור".
מחנה  על  נמנה  שאתה  בעיר  סוד  לא  זה 

מונטג, מה הופך אותו למועמד ראוי יותר?
כולם.  עם  יחד  לעבוד  משתדלים  "אנחנו 
יתרונותיו.  אחד  ולכל  ראויים  אנשים  שניהם 
הגיוני שיש העדפה אישית מסוימת, ואשאיר 

אותה לדיונים פנימיים".
איפה אתה רואה עצמך במועצה הבאה?

שכל  וכמובן  מעשייתי,  רב  סיפוק  לי  "יש 
בהיררכיה.  ולעלות  להתקדם  רוצה  אחד 
יותר  הרבה  עם  אני  וכיום  וחדש  טרי  נכנסתי 
ניסיון. אני כן רוצה להיות בצמתים שיש בהם 

חיבור ישיר לציבור".
סגנות?

לך  שיענה  מועצה  חבר  שיש  חושב  "לא 
'לא' על השאלה".

אלי רובין

העיר  תושבי  קיבלו  וכאובים  המומים 
פטירתה  על  המרה  הידיעה  את  שמש  בית 
ע"ה,  ישר  לאה  מרת  הצדקנית  האישה  של 
שנלקחה לבית עולמה בערב שבת האחרונה, 
לאחר מחלה קשה ממנה סבלה במשך שנתיים 
פריחתה  בשיא  כשהיא  קשים,  ייסורים  ימים 
בטיפולים  שהותה  בעת  בלבד,  שנים   46 בת 

בארה"ב. 
שניצר  מנחם  ישעיהו  הרב  בת  המנוחה, 
נולדה  בירושלים,  וגן  בית  משכונת  שליט"א 
בכ"ו אלול תשל"א להוריה שיחי'. כשהגיעה 
לפירקה נישאה לבעלה הרה"ג ר' ישראל ישר, 
'קנין  בישיבת  ר"מ  בעיר,  מחשובי האברכים 
יוסף  ובנו של הגאון רבי  ב'  התורה' רמב"ש 

ישר, רב העיר עכו.
ערב  לקראת  שני  ביום  יצאה  הלווייתה 
הגאון  הספידוה  תורה.  שערי  הכנסת  מבית 
רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון וחבר מועצת 

גדולי התורה, שבישיבתו לומדים ולמדו בניה 
מבחירי  בניה,  את  שיבח  בדבריו  הגדולים. 
ת"ח  בבנים  לזכות  ואמר, שבשביל  הישיבה, 
ויראת  מסורה  אימא  חייבים  הנפטרת  כבני 

שמים. 
משה  הרה"ג  תורה  שערי  הכנסת  בית  רב 
על  הנפטרת  במעלת  דיבר  דינקל  טוביה 
צניעותה ואהבת התורה שיקדה בה ואף בימי 
שניצר  ישעיהו  הרב  אביה  הקשים.  מחלתה 
והן  למשפחה  הן  האבידה,  גודל  על  דיבר 
העבודה  על  דיבר  בעלה  הקדושה.  לקהילה 
ועל גדולתה שהייתה בבחינת גביע  העצמית 
מסביבו  הכוסות  לכל  ששופך  וגדוש  מלא 
והסובבים  המשפחה  על  להשפיע  זכתה  וכך 
בהליכותיה  שהיוותה  אמר  אחיה  אותה. 
ובחינוך צאצאיה דוגמא וסמל לכל המשפחה 
בה  את התורה  הדגישו  בניה  המורחבת. שני 
דבקה, שאף בימי חוליה הקשים לא הסכימה 
המדרש,  לבית  אותם  והמריצה  בהם  להיעזר 
באהבת  באמונה  הבית  בני  את  חיזקה  ורק 

השם וקבלת הדין בשמחה.
לבית  האחרונה  בדרכה  ליוו  המנוחה  את 
וידידי  מבני  מאות  שמש,  בבית  החיים 
לה  לחלוק  שבאו  העיר,  ותושבי  המשפחה 

כבוד אחרון.
אמירת  משמע  לקול  יבשה  נותרה  לא  עין 
כשהקטן שבהם  היתומים,  בניה  מפי  הקדיש 
בן שבע שנים בלבד ובן שאמור לחגוג את בר 

המצווה בחודש הקרוב. 
מבורכים:  ישרים  דורות  אחריה  הותירה 
זכתה  מהם  שניים  כשרק  יתומים,  תשעה 
בלבד.  כבת שנתיים  והקטנה  לחופה  להוביל 
בתה הנשואה לרב יעקב ישראל קליין ובניה 
הרב שמעון אריה מחשובי הלומדים בישיבת 
ואריאל  דוד  הבה"ח  בי-ם,  התלמוד  בית 
מבכירי ישיבת חברון, הבה"ח ידידיה מבכירי 
והילדים הרכים  ישיבת אור ישראל לצעירים 

משה ומרדכי ושתי בנות צעירות. 
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

טרגדיה בעיר: מרת 
לאה ישר ע"ה

באדיבות פורטל שמשנט

הוא אמנם פחות מוכר בזירה הארצית, אך למילתו השפעה מכרעת 
בקרב על ראשות העיר  חבר המועצה ישראל סילברסטין פותח 

את כל הקלפים

ראשות העיר? "לא 
מטרה עליונה"

בערב שבת  כשנתיים,  לאחר מחלה קשה שנמשכה במשך 
החרדית  הקריה  תושבת  ישר,  לאה  מרת  בארה"ב  נפטרה 
בעיר  הותירה אחריה תשעה יתומים, כשרק שניים זכתה 

להוביל לחופה, כשהקטנה בת שנתיים בלבד

איון
ר



פסגת הפינוק
מהדורה חורפית ומפנקת לאוהבי שוקולד אמיתי

לא רק לילדים מגיע להתפנק
הסדרה הלבנה



כ"ד בטבת תשע"ח 11/1/18בבית שמש126

אלי רובין

ביום  צלחו,  שלא  ניסיונות  מספר  לאחר 
חמישי האחרון, הודיע הגאון ר' חגי קטן ראש 
הספרדית(,  )גי"ל  בטהרתה"  "תורה  ישיבת 
תלמידי  של  רוחם  למורת  הישיבה,  סגירת  על 

הישיבה. 
הישיבה הוקמה לפני כתשע שנים בעיר בית 
שמש תחת השם 'באר החכמה', והייתה הסניף 
שנועדה  התורה',  'באר  ישיבת  של  הספרדי 
הלך  השנים  עם  הספרדים.  הישיבות  לבחורי 
לכך  ובהתאם  ישיבת האם,  עם  והתנתק הקשר 

גם חלה ירידה בכמות הנרשמים לישיבה. 
שמה  את  הישיבה  שינתה  וחצי  כשנה  לפני 
זאת  בטהרתה",  ל"תורה  החכמה"  מ"באר 
ולהביא  מחדש  הישיבה  את  למתג  במטרה 
בחורים נוספים. שינוי השם כלל החלת כללים 
להישאר  שרצה  בחור  נוקשים.  ויותר  חדשים 

החדש.  התקנון  את  לקבל  התחייב  בישיבה, 
שינוי השם לא עשה את פעולתו כראוי ובסוף 
הישיבה  ראש  הודיע  כאמור,  האחרון,  השבוע 
על סגירת הישיבה. נדבך נוסף ומשמעותי שגרם 
הכלכלי  המצב  היה  הישיבה,  של  לסגירתה 

הקשה, אליה נקלעה הישיבה.
ישיבת  העתיקה  הקודמת,  שנה"ל  בתחילת 
שמש,  לבית  משכנה  את  התורה',  'באר  האם 
בסמיכות  מתחם  באותו  מושבה  את  וקבעה 
לישיבת 'תורה בטהרתה'. ראוי לציין, כי שטח 
זה מלכתחילה יועד לישיבת 'באר התורה' ואף 
נדחקה  זה  מעבר  בעקבות  אך  בבעלותה,  היה 
אחד  היה  זה  כשאף  הצידה,  בטהרתה'  'תורה 

הסיבות שמנע ממנה  את פריחתה ושגשוגה. 
נכון לזמן סגירתה, בישיבה למדו כחמישים 
בחורים. בסוף השבוע הבחורים הלכו לבתיהם 
לחזור  במקום  השבוע  בתחילת  כאשר  לשבת, 
לישיבה, נאלצו לחפש ישיבות שיקלטו אותם. 

אלי רובין

בשעות הבוקר של יום שני, חייל צה"ל שעבר 
בעמוד  רכבו  עם  התנגש  ב',  ברמה  רכבו  עם 
חשמל לאחר שקיצוניים, תושבי השכונה, יידו 
לעברו אבנים, כשזיהו שמדובר בחייל, לטענתו. 
פונה  מהתנגשות  כתוצאה  קל  שנפצע  החייל 

לבית החולים הדסה עין כרם, להמשך טיפול.
למקום  שהגיע  מד"א  חובש  מולה  איינאו 
וטיפל בחייל סיפר: "כשהגענו למקום ראינו את 
נהג הרכב מתהלך במקום התאונה בסמוך לרכב 
שהתנגש בעמוד חשמל. סיפרו לנו שהוא פגע 
היה  הוא  אבנים.  לעברו  שיודו  לאחר  בעמוד 
טיפול  לו  הענקנו  קלות.  מחבלות  וסבל  נסער 

רפואי ופינינו אותו במצב קל לבית חולים".
על  נזרקו  לא  אבנים  כי  טענו  האזור  תושבי 
חייל סתם, אלא מכיוון שהוא הגיע לחלק צווי 
התושבים  בקשת  ועל  מהאזור,  לתושבים  גיוס 
במקום.  נשאר  הוא  האזור,  את  לעזוב  ממנו 

המשטרה פתחה בחקירה.
לתקיפה  הגיב  אבוטבול  משה  העיר  ראש 
כאלה  תושבים  שיש  עצוב  "זה  כי  ואמר, 

להסתלק  בעבר,  להם  קראתי  אני  קיצוניים. 
לאחדות  מתאימים  לא  הם  העיר.  את  ולעזוב 
הנדרשת בבית שמש. אני מוקיע גם בשם החוק 
וגם בשם ההלכה היהודית. אני קורא למשטרה 
ולהענישו  הפושע  את  לאתר  החוק  ולרשויות 
במלא חומרת הדין". ראש העיר סיים את דברו 

בכך ש"המרים יד על חברו נקרא רשע".
מהציבור  פעילים  האבנים,  יידוי  בעקבות 
יום  של  בערבו  באותו  הפגנה  קיימו  הכללי 
נהר  ברחוב  החייל,  תקיפת  על  במחאה  שני, 
שפרסמו  בהודעה  אלעזר.  ר'  פינת  הירדן 
הפעילים נכתב כי "נבוא למחות כנגד האלימות 
המשתוללת בשכונה הזו, למחות על אוזלת ידן 
של הרשויות, למחות על זילות כבודם של חיילי 

צה"ל".
כי  נודע  שמש'  בבית  ל'השבוע  כן,  כמו 
משותף,  פורום  הקמת  יוזמים  בעיר  פעילים 
בעיר,  המגזרים  מכלל  נציגים  יכלול  אשר 
להוריד  וכן  אלימות  את  למגר  יהיה  שמטרתו 
המגזרים  בין  שוב  שנוצר  המתיחות  מפלס  את 
שקרו  האחרונים  המקרים  בעקבות  השונים, 

בעיר בשבועות האחרונים. 

תם עידן: ישיבת 'תורה 
בטהרתה' נסגרה

קיצונים יידו אבנים והחייל 
התנגש בעמוד חשמל 

מאז  שנים  תשע  לאחר 
'תורה  ישיבת  נפתחה, 
בטהרתה' )באר החכמה( 
סוגרת את שעריה ראש 
קטן  חגי  הרב  הישיבה 
הודיע לבחורים על שבת 
חופשית, כשממנה יחזרו 

לישיבות אחרות 

הותקף  ב'  ברמה  שעבר  חייל 
רכבו  לעבר  שיודה  אבנים  במטר 
 כתוצאה, החייל איבד שליטה 
בעמוד חשמל   והתנגש  הרכב  על 
 ראש העיר: עצוב שיש תושבים 
כאלה קיצוניים. הם לא מתאימים 
לאחדות הנדרשת בבית שמש. אני 
בשם  וגם  החוק  בשם  גם  מוקיע 

ההלכה היהודית

הסרת 
משקפיים 

בלייזר
 התאמה מלאה
לציבור החרדי

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 
  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח
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יענקי קצבורג

אנשים  שני  ידי  על  נבחר  עיר  רב  "היום 
אין  לציבור  הפנים.  ושר  העיר  ראש   - בלבד 
'מי  לי  משקל. אחד מחברי הגוף הבוחר אמר 
יש  לציבור  כך.  כדי  עד  הציבור?'  את  סופר 
במקרה  הבוחר.  הגוף  מהחברי  רבע  רק  היום 
לא  העיר  וראש  הדור  גדולי  אחרי  הלכנו  שלי 
היה בעד, זכיתי בקולות מפני שהנציגים עצמם 
מכירים אותי ואת אבי זצ"ל והם בעצמם רצו 
לבחור בי. לא נבחרתי על ידי דיל ולא נאלצתי 
להבטיח שום מינוי או שום הבטחה לאף אדם. 
אני  אבל  לחלוטין  חלק  דף  עם  נבחרתי  אני 
בכל   - לרשום  יכול  אתה  משמעית,  חד  אומר 
עיר שאין דיל לא ייבחר רב", אומר הגר"א בר 
ל'קו  בראיון  ים,  בת  של  הנבחר  רבה  שלום, 

עיתונות'. 
ידי הרב כבר מלאות עבודה?

בנושא  בפניות  והוצפתי  ללשכה  "הגעתי 
המועצה  יו"ר  את  שאלתי  וכשרות.  מקוואות 
עיר.  רב  ללא  היום  עד  הסתדרתם  איך  הדתית 
לעשות  צריך  אבל  לטפל,  הרבה  כך  כל  יש 
בנחת,  להתחיל  מעדיף  אני  לאט.  לאט  הכל 
ואת  העירובין  את  הכשרות,  נושא  את  ללמוד 
את  ולצערנו  התורה  שיעורי  מפת  המקוואות, 

ללמוד  דתי  נושא  כל  השבת,  חילולי  מפת 
ידיי  כיום  כבר  מסודרות,  תכניות  ולהכין 
בלניות,  עם  קשות  שאלות  עבודה,  מלאות 
ובמחלקת  תקציבים,  להשיג  עירובין,  בעיות 
כשרות להכריע מה להכליל במהדרין ומה לא. 
של  סיפורים  לא,  ומי  מאשרים  מי  בנישואין, 
ובנוסף,  אליו.  מתחבר  שאני  נושא  כתובות, 
לאסוף את האברכים ולשדל אותם ללכת לומר 
הדתית  המועצה  עובדי  את  לאסוף  שיעורים, 
לשכנע אותם לתת שירות הכי טוב, אין שטח 

שהרבנות לא נוגעת בו".
מה הרב אומר על חוק המרכולים?

שמחפש  מי  יש  השני  שבצד  לזכור  "צריך 
על  להיבנות  שרוצה  מי  יש  למאבקים,  אותנו 
שעשינו  שמה  בחוש  זה  את  ראינו  הנושא. 
אנחנו  מאה.  והפסדנו  עשר  הרווחנו  ברעש 
העיר  ראש  עם  טובים  וביחסים  הפוך  עובדים 
ממרצ  העיר  מועצת  חברת  אפילו  לרבות 

שהגיעה לברך אותי". 
עומד  לא  ים  בבת  אחד  אף  "לשאלתך, 
לפתוח מרכולים ברוך השם, כי אנחנו מחבקים 
בקדוש  פוגע  לא  מצדו  והוא  העיר  ראש  את 
חנויות  שלושים  יש  כיום  ים  בבת  לנו.  והיקר 
ולא את  חזיר, אבל אלו משרתות את הרוסים 

היהודים".

ארי קלמן

מתפקידו  שפרש  אחרי  וחצי  חודש 
השבת  חילולי  על  במחאה  הבריאות,  כשר 
המתרחבים, ח״כ יעקב ליצמן ישוב היום )ד'( 

למשרד ויכהן כסגן שר עם סמכויות של שר. 
השבת  חילולי  בעקבות  שפרש  ליצמן 
למשרד  לשוב  היה  יכול  הרכבת,  בעבודות 
לאחר  כבר  שר  סמכויות  עם  שר  סגן  בתפקיד 
שנפתר המשבר, ובפרט אחרי סיום חקיקת חוק 
המרכולים, אלא שבשל עתירת יש עתיד לבג״ץ 
שחייבה אותו לכהן כשר בתפקיד מלא, תשלים 
היום הכנסת חקיקת הצעת חוק שתקבע כי סגן 
שר תחת שר שמכהן גם כראש ממשלה - יוכל 
במה  במשרד,  ניהוליות  בסמכויות  להחזיק 

שיעקוף את פסיקת בג"ץ. 
לאחר  המוקדמות,  הבוקר  בשעות  אמש, 
המרכולים  חוק  את  הכנסת  מליאת  שאישרה 
מסורת  חוק  את  שאישרה  אחרי  וכשבועיים 

והרווחה  העבודה  שר  את  שמחייב  ישראל 
היתר  שיעניק  לפני  ישראל  מסורת  את  לשקול 
לעבודה לשבת, עבר תיקון הצעת חוק סגן השר 

בקריאה ראשונה. 
הבוקר תכין וועדת החוקה את הצעת החוק 
מכן  לאחר  היום,  עוד  הסופי  אישורה  לקראת 
הממשלה  שרי  בין  טלפוני  משאל  יתקיים 
בכדי לאשר את מינויו של ליצמן לתפקיד סגן 
בין  המקשר  השר  יעלה  מכן  לאחר  ומיד  שר, 
על  להודיע  כדי  לוין,  יריב  והכנסת,  הממשלה 
ישוב  מחר  כבר  וכאמור,  הכנסת,  במליאת  כך 

ליצמן לתפקד כסגן שר.
ראש  היה  בתפקיד  כה  עד  שכיהן  מי 
מי  מעשי  באופן  אך  רשמי,  באופן  הממשלה 
האחרונים  וחצי  בחודש  המשרד  את  שניהל 
בהיעדרות ליצמן, היה עוזרו ואיש אמונו מוטי 
בבצ׳יק, ששימש בתקופה הזו כראש לשכת שר 

הבריאות בנימין נתניהו.

"מה שעושים 
ברעש – מפסידים"

ים,  בת  של  כרבה  לכהן  שנבחר  לאחר  חודש 
"מזלזלים  המדינה  את  מאשים  שלום  בר  הגר"א 
ברבנים, הליך הבחירות פגום, מסורבל ומושחת, 
הכל דילים" ⋅ מגלה: "יש שלושים חנויות חזיר 

בבת ים" ⋅ הראיון המלא בסוף השבוע

הראיון המלא בסוף השבוע ב-

בהליך בזק: ליצמן יחזור 
היום למשרד הבריאות

ח"כ  צפוי  מזורז  בהליך 
היום  לשוב  ליצמן  יעקב 
תחת  שר  כסגן  לכהן 
במשרד  הממשלה  ראש 
האישור    הבריאות 
הסופי - במשאל טלפוני
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לאחר עתירה שהוגשה לבג"ץ ימים ספורים 
טרם הבחירות לרבנות העיר בית שמש, בטענה 
בימים  תקין,  לא  בהליך  בוחר  הגוף  להרכבת 
לבג"ץ  המדינה  פרקליטות  הודיעה  האחרונים 
שהתגלו  בעיות  בשל  ישונה,  הבוחר  הגוף  כי 

בהליך הרכבת החברים בגוף.
כמו כן, במקביל ביקשה המדינה לדחות את 
המדינה  בתשובת  הבחירות.  לביטול  העתירה 
טענות  התקבלו  כי  נכתב  לבג"ץ,  שהוגשה 
שינויים  יעשו  ואכן  המשפטים  במשרד  רבות 
בהרכב הגוף הבוחר. כן נטען, כי העתירה אינה 

אקטואלית וכי יש לדחותה.
הפרקליטות אף עדכנה את הבג"צ, כי לפני 
כחודש וחצי ועדת הבחירות קיימה ישיבה בה 
לבחירת  ההליך  את  לפתוח  אחד  פה  הוחלט 
לכך  כשבהתאם  הבוחרת,  לאסיפה  כנסת  בתי 
בתי  לבחירת  הקודמות  ההחלטות  יבוטלו 
ויקיימו  כנסת, 
בחירה  הליך 
לחברי  חדש 

הגוף הבוחר. 
ת  ב ו ש ת ב
צוין,  המדינה 
שר  נציגי  אף  כי 
בגוף  הדתות 
יוחלפו,  הבוחר 

על  חרדית  להשתלטות  הטענות  בשל  זאת 
נציגי השר. כמו כן צוין בתגובה מקדמית, כי 
לשכת השר פועלת להחלפת חלק מנציגי השר 
במועמדים תושבי העיר, התואמים את פילוח 

המגזרי הרצוי.
חדש  הליך  לקיים  החליטה  אף  הוועדה 
בשל  זאת  העיר,  לרבנות  מועמדים  לבחירת 
חלק  כי  נטען,  בה  שהוגשה  נוספת  עתירה 
שעל  הבחינות  כל  את  עברו  לא  מהמועמדים 
ידם ניתן לקבל תעודת כושר לרב עיר, כשאף 
העותר,  טענת  פי  על  כך  המועמדים,  אחד 

מעולם לא עבר בחירות של הרבנות הראשית.
הוועדה  יו"ר  כי  מודגש,  המדינה  בתשובת 
שלדעת  אף  על  התקבלה  ההחלטה  כי  ציין 
ובהפעלת  בעבודתה  פגמים  נפלו  לא  הוועדה 
אף  על  התקבלה  וההחלטה  דעתה,  שיקול 
שהחלטות היו סבירות ונכונות בהתאם למידע 

שהוצג בפני הוועדה.
ימים  חודשים,  וחצי  כחמישה  לפני  כזכור, 
הוגשו  לרבנות,  הבחירות  מועד  טרם  ספורים 
מספר עתירות נגד הליך הרכבת הגוף הבוחר, 
הן על נציגי ראש העיר והן על נציגי שר הדתות,  
על  השתלטו  החרדים  כי  טענו  העותרים  בה 
הגוף הבוחר שהורכב כרצונם. כמו כן, הוגשה 
כי  נטען  בה  מהמועמדים,  חלק  כנגד  עתירה 
חלקם אינם כשירים, זאת בשל העובדה כי לא 
את  לקבל  המאפשרות  הבחינות  כל  את  עברו 

ההכשרה להחזיק בתעודת רב עיר.

אלי רובין

בחודשים  שנחתם  חוזה  חתימת  בעקבות 
)חברה  ויטני  אנד  בין חברת פארט  האחרונים 
מנועי  לבין  מטוסים(  מנועי  ליצור  אמריקאית 
נוצר  דולר,  מיליון   640 של  בשווי  שמש  בית 
צורך בחברה לכוח עבודה נוסף, בעקבות היקף 

הייצור שעתיד לגדול.
סגן ראש העיר שמואל גרינברג חיבר בין כלל 
הגורמים בעיר, במטרה לגייס עובדים נוספים 
שנערכה  בפגישה  העיר.  מתושבי  לחברה, 
במטה החברה בין הגורמים הרלוונטיים, נציגי 
החברה ואנשי אגף הרווחה, קידום ותעסוקה, 
פעולה  ישתפו  המשתתפים  הגורמים  כי  סוכם 

במטרה לגייס עובדים, תושבי העיר.

סמנכ"ל החברה, מעיין יעקב אמר, כי "אנחנו 
מאוד מעוניינים לקלוט לחברה תושבים מבית 
שיוכלו  התנאים  כל  את  להם  לתת  נדע  שמש. 

להשתלב באופן הראוי ביותר".
הצורך  את  בדבריו  ציין  העיר  ראש  סגן 
תחומי  בתוך  חדשים  עבודה  מקומות  ביצירת 
מהם  רבים  שכיום  התושבים,  לטובת  העיר 
אף   ולעיתים  העיר,  מתחומי  לצאת  נאלצים 
ליעדים מרוחקים, בשביל לפרנס. "מידי חודש 
להתגורר  חדשות  משפחות  עשרות  עוברות 
לתעסוקה",  להם  לדאוג  צריכים  ואנחנו  בעיר 
אמר גרינברג והסיף, כי "ב"ה כביש 38 החדש 
השאיפה  אבל  משמעותית,  להקלה  הביא 
תמיד היא לאפשר לאנשים לעבוד קרוב לבית, 

למוסדות החינוך ולקהילה".

הבחירות לרבנות העיר: 
הגוף הבוחר ישונה

בשורה: כמאה מקומות עבודה 
נוספים בגבולות העיר

פרקליטות המדינה הודיעה לבג"ץ 
הבוחר  הגוף  הרכב  ישתנה  כי 
המדינה  בתשובת    העיר  לרבנות 
לבג"ץ מודגש, כי החלטת הוועדה 
התקבלה על אף שלדעתם לא נפלו 
פגמים בעבודתה ובשיקול דעתה 

בעקבות הסכם שנחתם בין חברה אמריקאית לחברת 'מנועי בית שמש', 
בחברה זקוקים לכוח עבודה נוסף  סגרה"ע שמואל גרינברג כינס את 
כלל הגורמים, במטרה לגייס לחברה כמאה עובדים חדשים מתושבי העיר

www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין













ברכות לראש משביר

לידידנו היקר והדגול, איש רב פעלים
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, המסור בכל נפשו לצרכי 

הציבור
שלוחא דרבנן ונאמן ביתם של גדולי ישראל

מייסד וראש קהילת "חזון יוסף"

הרב נתנאל נחום ומשפ' הי"ו

לרגל נישואי בנם, החתן המפואר

אביתר נ"י
יהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן בישראל, על אדני התורה 

והיראה
לתפארת המשפחות הכבודות, מתוך בריאות, אושר ועושר וכל 

טוב כל הימים
וירוו נחת ושמחה מכל יוצאי חלציהם 

מאחלים באהבה והערכה גדולה
משפחת קהילת "חזון יוסף"
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ארי קלמן

"לא ברור לי למה גפני חושב שהוא ירוויח נקודות זכות בקהל 
הוא  מה  יודע  לא  אני  הציבורים,  בין  קרבות  מנהל  כשהוא  שלו 
ירוויח מלהתנגח, יכול להיות שהוא ידע שאני אשתולל ואתפרע 
ואעזור לו להביא את הכסף", פותח ח"כ בצלאל סמוטריץ' מהבית 
על  למאבק  מתייחס  כשהוא  עיתונות',  ל'קו  הריאיון  את  היהודי 

תקציב מד"א שניהל בוועדת הכספים.
עסקנים  שאתם  הדתית,  הציונות  נציגי  אתכם,  האשים  גפני 

שדואגים רק לעצמכם...
אח  מרגיש  אני  הציבורים,  בין  למחלוקת  אותי  תגרור  "לא 
דואג  כשהוא  גפני  את  מגבה  ואני  הדרישות,  של  ב99%  ושותף 
דואג  כשהוא  אותו  מגבה  אני  התורה,  אותה  זו  כי  התורה,  לבני 
לתלמודי התורה. לא אגרר בשום פנים ואופן למלחמה בין הציבור 
הדתי לאומי לבין הציבור החרדי, אנחנו אחים ויש בינינו הבדלי 
השקפות בנושא הציוני וביחס למדינת ישראל, אבל יש גם המון 
יחד. הנה קח את  וצריכים לעבוד  יכולים  מכנה משותף שאנחנו 
אגרר  לא  השבת...  של  צביונה  על  המאבק  ואת  המרכולים  חוק 
גפני  שעורך  המזיקים,  גם  ובעיניי  הקטנוניים,  הבוץ  לקרבות 

בחוסר אחריות".
ומה דעתך על חוק המרכולים? 

"אני חושב שזה שוויתרו על ההחרגה על תל אביב היא טעות 
פעמיים, פעם אחת כי תל אביב היא לא מדינה בתוך מדינה ופעם 
בבג"ץ.  משפטית  בעיה  תהיה  הוחרגה  אביב  שתל  משום  אחת 
מתל  שונים  אנחנו  'למה  ויעתרו  יבואו  למשל  שגבעתיים  משום 
אביב', וגם חנויות הנוחות שהוחרגו יגיעו לבג"ץ שעתיד לפסול 
את החוק, לכן התנגדתי להחרגה, החשש שלי הוא שהדבר עלול 

לסכן את החוק. 
"אני מעריך שהחרדים עשו הערכה של בין המצוי לרצוי ומה 
יותר  שאפשר  חשבתי  אני  הקואליציה,  בתוך  להעביר  אפשר 
על  הולכים  כבר  אנחנו  שאם  לי  נדמה  הזה.  בעניין  להתעקש 
המהלך הזה, משלמים עליו מחיר ציבורי מסוים במקומות שלא 
אוהבים את החוק הזה, אז נכון כבר ללכת עד הסוף, אבל אני לא 

דן את חבריי החרדים".
מה דעתך על התנהלות ליברמן?

זה  מוות,  עונש  לחוק  נתנגד  שכולנו  מהלך  להוביל  "ניסיתי 
זול של ליברמן. מה פתאום  זה פופוליזם  חוק שהוא בלוף הרי, 
נגד  אחריות,  בחוסר  מתנהג  הוא  הזה?  ההישג  את  יקבל  שהוא 
יקרה אם לא  ההסכם הקואליציוני, עושה שבת לעצמו. הרי מה 
היינו מעבירים לו את החוק? הוא יפיל את הממשלה? הוא ילך 
לבחירות? הרי הוא לא יהיה עוד פעם שר הביטחון. הוא בחיים 
יוותר על התפקיד, הוא ייאחז כל יום בכיסא. איזה איום יש  לא 

לליברמן על הממשלה?! זה אקדח קפצונים".
אתה חושב שיש סיכוי שחוק המרכולים הרטרואקטיבי יעבור? 
"אני אתמוך ואני חושב שזה הכרחי להעביר אותו, בסוף יש לנו 
הסכם קואליציוני ששם נכתב שאם בג"ץ יפגע בסטטוס קוו אנחנו 
נתקן אותו בחוק ותל אביב זה עצמו שחיקה, אם אתם לא רוצים 

תלכו לבחירות".
היהודי:  לבית  תקומה  בין  לברית  סמוטריץ'  מתייחס  לסיום, 
"יש לי קשר נפלא עם הבית היהודי ואני מאוד רוצה שותפות, אני 
רואה את עצמי שליח שלהם. יש לי המון הערכה לשר בנט וזה 
לא סוד שיש לו תכניות אחרות, הוא רוצה להיות ראש ממשלה 
והוא לא רוצה להישאר במפלגה דתית, לכן אני לא יכול לסגור 
ואם  היהודי  הבית  את  רק  ולהשאיר עכשיו  את האיחוד הלאומי 
בנט מחליט שהוא לוקח את הבית היהודי והופך אותה ממפלגה 
דתית למפלגת ימין בניחוח דתי אז נשארנו בלי מפלגה. לכן חשוב 
לשמר את הבית היהודי ולכן אני חושב להישאר כמו היום. אם 
בנט יחליט שהוא עובר למרכז, אז וודאי שיש ציבור של מפלגה 
ציונית דתית ונקים מפלגה כזו. אני לא נבהל מזה שהבית היהודי 
לא יתמודד אתנו, יש המון אופציות. אני מקווה שנגיע להבנות". 

הבוץ  לקרבות  אגרר  )"לא  גפני  את  תוקף  לוחמני,  בראיון  סמוטריץ'  ח"כ 
הקטנוניים והמזיקים שלו"(, זועם על ליברמן )"מתנהג בחוסר אחריות, חוק 
להיות  רוצה  )"הוא  לבנט  ביחס  ומפתיע  זול"(  פופוליזם  הוא  מוות  עונש 

ראה"מ, מקווה שנגיע להבנות"(

הראיון המלא בסוף השבוע ב-

 "הוויתור על תל אביב הוא טעות"
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חוק  את  הכנסת  מליאת  אישרה  דרמטי,  שימורים  ליל  בתום 
המרכולים בקריאה שניה ושלישית, בדיון שנדחה משבוע שעבר 

צפויים  בלתי  חיסורים  ובעקבות  הסכמות  אי  בשל 
בקואליציה, ולאחר שסוכם כי חנויות הנוחות יוחרגו 
יום  - עלה חוק המרכולים בשעות הערב של  מהחוק 
לאחר  ארוכות,  שעות  במהלך  הכנסת.  למליאת  שני 
שהסתיים הדיון, נערכו הצבעות על מאות הסתייגויות 
שהגישה האופוזיציה לחוק, כשהקואליציה מנצחת על 
חודו של קול – 58 תומכים בחוק לעומת 57 מתנגדים. 
ל'קו עיתונות' נודע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו 
ההצבעות  בסיום  החרדים  הכנסת  חברי  עם  שוחח 
המפרכות, והתייחס ליוזמות חקיקה נוספות הנמצאות 
על הפרק: ״העברנו את החוק", אמר נתניהו", "עכשיו 

מספיק. זה רק מחזק את לפיד ומפלגות השמאל״.
מסדר  ההסתייגויות  ירדו  הדיון  שעות  כל  לאורך 
היום בזו אחר זו ברוב דחוק, כאשר את הערב מלווה 
ישראל  ח"כ  של  הצבעתו  בשלה  טכנית  תקלה  גם 
אייכלר לא נקלטה במחשבים והוא חושב בעל פה על 

ידי יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין.
במהלך הדיון התחוללה מהומה, כאשר במהלך ההצבעה על 
מהמחנה  שמולי  איציק  ח"כ  הגיש  אותה  מההסתייגויות,  אחת 
הציוני, ואשר קבעה כי גם חנויות לממכר מוצרים למטבח תוכלנה 
לפתוח את שעריהן בשבת - לא הצביעו שניים מחברי הקואליציה 

- סגן שר הביטחון אלי בן דהן מהבית היהודי ושר השיכון יואב 
גלנט מכולנו, ובכך אושרה הסתייגות. 

בלית ברירה, ולאחר שהנציגים החרדים סירבו לניסיונות השר 
יריב לוין לשכנע אותם לוותר על תיקון ההסתייגות, הוריד יו״ר 

הקואליציה ח"כ דוד אמסלם את ההסתייגות לדיון בוועדת הפנים 
- שם הסירו את הסעיף מהחוק. 

הכנסת  חברי  ניצלו  התכנסה,  הפנים  שוועדת  בזמן  במקביל, 
החרדים את הזמן לתפילת שחרית. 

חוק  על  הדיון  בתום  אמר  התורה  מיהדות  מקלב  אורי  ח"כ 
המרכולים: "נלחמנו על קדושת השבת, עמדנו על כך ששבת לא 
ניתנה לחלקים, ללא החוק הזה יהודים היו נאלצים לעבוד בשבת 
קודש, ילדים לא היו רואים את הוריהם לא ביום חול ולא בשבת, 
כל  בין  לחבר  שאמור  והדבר  היסוד  אבן  היא  השבת 
חלקי העם, כל המאמץ בחוק נעשה עבור כבוד השבת, 

עבור מניעת הרחבת רמיסת השבת במרחב הציבורי.
"על אף מסע ההכפשה וההשמצה שרובו ככולו לא 
פוליטיים  לצרכים  ניצול  אלא  החוק,  למהות  התייחס 
ואלקטוראליים, אנו לא עושים את החשבונות הללו, 
שאינם  רבים  היום  כבר  ישראל.  גדולי  לנו  הורו  כך 
עושים  במאבק,  מתעניינים  ומצוות  תורה  שומרים 

חשבון נפש במה אנו יהודים ומזדהים אתו".
הבוקר:  אמר  דרעי  אריה  ש"ס  ויו"ר  הפנים  שר 
הוא  חרדי',  'ניצחון  איננו  המרכולים  חוק  "אישור 
שמירה על הסטטוס קוו וניצחון הרוב הדומם במדינת 
המדינה  של  היהודי  צביונה  בהמשך  הרוצה  ישראל 

ומעוניין לנוח ביום המנוחה. כי היא מקור הברכה".
"אלה  ציין:  אמסלם  דוד  ח"כ  הקואליציה  יו"ר 
קואליציוניים,  בהסכמים  אליהם  מחויבים  שאנו  החוקים  מסוג 
ועדיין השבת חשובה לנו לא פחות מלאחרים. אין צורך להיכנס 
לפאניקה - אחרי שהחוק הזה יעבור יראו שהוא לא ישנה דבר, 

הכל יישאר כשהיה".

הח"כים החרדים בתפילת שחרית אחרי ההצבעה

נתניהו לחרדים: "עכשיו מספיק. 
זה מחזק את לפיד והשמאל"

⋅ האופוזיציה הצליחה  לאחר ליל הצבעות דרמטי ומתיש, אישרה מליאת הכנסת את חוק המרכולים בקריאה שניה ושלישית 
להפתיע ולנצח באחת ההסתייגויות, ובעקבות כך נדרש דיון בוועדת הפנים ⋅ מקלב: "לא עושים חשבונות אלקטוראליים" ⋅ 

דרעי: "לא ניצחון חרדי, שמירה על הסטטוס קוו" ⋅ אמסלם: "לא להיכנס לפאניקה. החוק לא ישנה דבר" 
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יש שלושה סימנים מטרידים שקורים בחלל הפה ואנשים 
נוטים להתעלם מהם: נפיחות ואדמומיות בחניכיים, דימום 
בזמן ציחצוח וריח רע מהפה. כאשר שלושת הסימנים האלה 

קיימים, כדאי לפעול ולטפל בהקדם.
להקלה  פתרונות  חיפשו  האדם  בני  ההיסטוריה  לאורך 
להניח  הביניים, מרפאים המליצו  בימי  חניכיים.  בעיות  על 
כוללים  שהעלים  וטענו  נפוחים  חניכיים  על  תאנה  עלי 
שהחניכיים  היה  החיסרון  דלקת.  ונוגדי  מרגיעים  חומרים 
היו משחירות אחר כך. היו מרפאים שהמליצו על  שטיפות 
יומיומיות בחומץ כדי להקל על בעיות חניכיים, אבל הדרך 

הזו הובילה לפגיעה בריריות הפה. 
אבנית  הצטברות  בין  הקישור  את  עשו  העתיקה,  בהודו 
כדי  וענפים  קינמון  ענפי  לחדד  והמליצו  חניכיים  לבעיות 
בתקופת  ואבנית.   מזון  שאריות  השיניים,  מבין  להוציא 
כלי  בעזרת  מהשיניים  האבנית  את  לגרד  המליצו  הרנסנס 
מתכת מחודדים. הטיפולים האלה פגעו בציפוי השן, פצעו 
לזיהום בחלל הפה מאחר  הסיכוי  את  והעלו  החניכיים  את 
אם  נמוכה.  היתה  שנים,  באותן  לסטריליזציה  והמודעות 
היה  דלקת,  בגלל  מתנפחות  היו  והחניכיים  עזר  לא  זה  כל 
נהוג פשוט לנתח ולחתוך את החלק הנפוח. ללא ספק הליך 

קיצוני. 
בעזרת  חניכיים  בבעיות  מטפלת  המודרנית  הרפואה 
נסיגה  של  במצב  כבר  הם  החניכיים  ואם  אנטיביוטיקה 
שימנע  חומר  לחיך  ולהכניס  לנתח  מקובל  מתקדמת, 

מהחניכיים להמשיך ולשקוע.
כדי לא להגיע למצב שבו נוטלים אנטיביוטיקה או חלילה 
נאלצים לנתח, מומלץ לטפל בחניכיים כבר כשמזהים סימנים 

ראשונים של דלקת )נפיחות, אדמומיות ודימום בציחצוח(.
יעילה  מוצרים  ערכת  פיתחה  הישראלית   TTM חברת 
מרפא,  מצמחי  תמציות  על  המבוססת  טבעית,   100% ו- 

שממוקדות בעיות חניכיים.
"בעיות בחניכיים יכולות להוביל לאיבוד שיניים", אומרת, 
 ,TTM בחברת  ראשית  נטורופתית    M.Sc זקס  אלינה 
החניכיים  "כשרקמת  ומרצה,  מטפלת  קלינית,  הרבליסטית 
שמחזיקה ותומכת בשן, נהרסת, אין מנוס מהשתלות יקרות 

ותהליך רפוי כואב, ארוך ומורכב". 
למי מתאימים המוצרים הצמחיים?

דימום  ורואה  ואדומות  נפוחות  מחניכיים  שסובל  "למי 
ולהרגיע  הראשונים  בשלבים  לעזור  נוכל  הציחצוח,  בזמן 
אם  חיטוי.  יכולות  להם  שיש  צמחים  בעזרת  המקום  את 
פונים אלינו אחרי ניתוח חניכיים, טיפול שורש או טיפולים 
כירורגיים אחרים בחלל הפה, נוכל לעזור לשמור את המקום 

נקי וללא זיהומים."
מה עם אפטות?

עודף  לקויה,  תזונה  כמו  מסיבות  נוצרות  בפה  "אפטות 
בפה.  חיידקים  של  גבוהה  כמות  וכמובן  בקיבה  חומציות 
תמציות הצמחים שבחרנו, מטהרות את חלל הפה מזיהומים 
איזורים  שמרגיעות  מקררות,  תכונות  בעלות  והן  וחיידקים 

אדומים ונפוחים".
חומרים  של  נוכחות  בגלל  נפגעות  חניכיים  כן,  "כמו 
במוצרים  אוויר.  זיהום  או  סיגריות  עשן  במזון,  משמרים 
שלנו יש צמחים בעלי ריכוז גבוה של ויטמין C שהוא נוגד 

חימצון חזק. 
פנימי  לטיפול  כומוסות  כוללת  שלנו  המוצרים  "ערכת 
ותרסיס לטיפול חיצוני. בתרסיס שילבנו תמציות של צמחים 
בינהם קלנדולה ואכיניצאה, שידועות כבעלות פעילות חזקה 

נגד זיהום".
איך משיגים את המוצרים?

מהבית.  לצאת  אפילו  צריך  "לא 
שלנו המקצועי  לצוות   מתקשרים 

  1-700-556-700 ומתארים את הבעיה ואת הרקע הרפואי. 
התישאול שלנו מקיף ומעמיק ונוכל להתאים על סמך שיחת 
טלפון את המוצר המדויק ביותר ולשלוח אליכם עד הבית". 
של  קרוב  ובליווי  אישי  ביחס  מאמינה   TTM חברת 
אחר  עוקב   TTM של  המקצועי  הצוות  הטיפול.  תהליך 
להוראות.  בהתאם  נלקחים  שהמוצרים  ומוודא  התהליך 
ומספקים  המינון  את  הטיפול  במהלך  משנים  צורך  יש  אם 
המלצות תזונה שיעזרו להפחתת הדלקתיות ולחיזוק הגוף. 
של  הראשונים  בשלבים  כבר  לטפל  כדאי  בחניכיים  זיכרו: 

הבעיה ולא להתמהמה.
 natural.ttmisrael.com  לפרטים נוספים חפשו ברשת

או התקשרו: 1-700-556-700

מחליטים פה אחד
לאורך השנים בני האדם ניסו להקל על 
בעיות חניכיים בדרכים שונות ומשונות, 
הפה  את  שהשחירו  תאנים  עלי  מהנחת 
הפתרון  מה  מורכבים.  ניתוחים  ועד 

הטבעי והמומלץ באמת?
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"לא השבת מעניינת אותם אלא יום חול. הם רוצים להפיל 
למען  מחאה  של  תקשורתי  גל  דרך  זה  את  ועושים   – אותך 
חתום  הזאת,  המרתקת  הקונספירציה  תאוריית  על  השבת". 
בשיחה  הדברים  את  שהשמיע  התורה  יהדות  מח"כי  אחד 

שנערכה עם נתניהו לפני כמה שבועות.
לנתניהו  הבהיר  הסברה,  שעות  אלפי  שבעברו  הח"כ 
שמאחורי 'קמפיין השבת' שפרץ לפתע לחיינו ומנסה לקרוא 
אג'נדה  בעלי  אישים  עומדים  ומדינה,  דת  יחסי  על  תיגר 

בהפרדת החרדים מהימין – באמצעות משברים מלאכותיים.
בין אם יש ממש בתיאוריה ובין אם לאו, על עצם העניין של 
היעדר כל היגיון בגל החקיקה הדתית, ניתן להסכים בוודאות. 
מוטב היה לעולמנו הצר אלמלא באה עתירת בעלי המכולות 
כנסת  חברי  עבור  והפכה  ציבורית,  שנחבטה  השבת  לעולם. 
רק   – הבוחר  למקור  הברכה  ממקור  ערים,  וראשי  חילונים 
יצאה נפסדת. מרכולים לא ייסגרו, אבל הפערים בין חילונים 

לדתיים – רק הולכים ונפתחים.
אלא  הקואליציה,  חברי  החילונים,  הכנסת  חברי  רק  לא 
גם חברי הכנסת החרדים, מצאו עצמם תומכים בעל כורחם 
בחקיקה שהם היו מעדיפים שלא תבוא לעולם. באירוניה ניתן 
הקואליציה,  של  הסף  משומרי  פוליטיקאי,  יש  אם  כי  לומר, 

שעשוי היה להפיק רווחים מחוק 
נתניהו,  בנימין  זהו   - המרכולים 
חלה  הייתה  החקיקה  אם  וזאת 
מלפני  החל  רטרואקטיבית, 
עסקי  כל  את  ומקיפה  שנתיים, 

השבת בתל אביב של מטה. 
מראה  תמונת  שאין  דומה 
הנתק  להמחשת  יותר  משקפת 
החרדי  ההווי  שבין  והפער 
 – ראש-הממשלה  של  לעולמו 
מה  השבוע.  לנו  שנתגלתה  מזו 
השבת  לבין  שלנו  השבת  בין 
של ביבי, ניתן היה ללמוד היטב 
לאחרונה  הכותרות.  מפערי 
בימי  האינטרסים  שגם  נדמה 
החולין, מתפצלים. מחוק השבת 
ההיצמדות   – הגיוס  לחוק  ועד 
לנתניהו נראית כמו מתכון בטוח 

להפסד עתידי. 
ממשיכים  הנאמנים  נציגינו 
לדבוק בברית הישנה עם נתניהו, 
הכאפות'  ל'ילדי  שהפכו  למרות 

של העת הנוכחית, פוליטית וציבורית. כשהציבור ימאס ויקיא 
את האיש ומשפחתו, גם אנחנו, שנצמדנו עד תום, נראה כחלק 
לסיסמה  בפרפרזה  המורחבת.  נתניהו  ממשפחת  נפרד  בלתי 

הישנה מ-96' ניתן לקבוע כיום שנתניהו, רע לחרדים.

היתר מכירה
עיריית  ראש  שאל  המשפט",  לבית  בריצה  הרווחתם  "מה 
תל-אביב רון חולדאי את שר הפנים אריה מכלוף דרעי. "הרי 
פתיחתם  את  במפורש  שמתיר  חוק  לחוקק  לנו  גרמתם  רק 
בשבת. עיריית תל-אביב לא רצתה בזה, אבל מרגע שזה נכפה 

עליה בבית המשפט, לא היה לנו מנוס".
בהרבה,  קרירה  באווירה  שהתקיימה  הזאת,  השיחה  את 
ביניהם  קיימו  הנוכחי,  החורף  של  המהביל  הציבורי  מחומו 
דרעי  הכריע  בטרם  עוד  הפנים,  ושר  תל-אביב  עיריית  ראש 
האם להטיל וטו על חוק המרכולים. שאלתו של ראש עיריית 

תל אביב, יכולה להישאל כיום מפיהם של ראשי ערים רבים.
ניהל מול שר  את סבב השבת הראשון, רון חולדאי בכלל 
הפנים לשעבר גדעון סער, שהיה הראשון שהטיל וטו )חלקי( 
על חוק העזר העירוני שהיה לטעמו, גורף מדי. עיריית תל-

אביב חוקקה, בסבב שני, חוק עזר שהעניק גושפנקא רשמית 
היה  אמור  זאת,  בצד  אך  בשבת,  עסקים  לפתיחת  ראשונית 
וכל  בשבת,  הפתוחים  המרכולים  מספר  את  בפועל  לצמצם 

זאת באחריותה החוקית של עיריית תל אביב. 

הקלעים  מאחורי  מהלכים  לתאם  שניסה  העירייה  ראש 
ולא  להרוויח  מה  גם  לו  שיש  לדרעי  הסביר  הפנים,  שר  עם 
רק להפסיד – כתוצאה מהימנעות מהטלת וטו על חוק העזר 
העירוני. דרעי שהתלבט, לפחות למראית עין, קצת יותר מדי, 
מצא עצמו לבסוף כמי שמואשם בכך שהתמהמהותו הכשירה 

את החוק.
היתר  בשתיקה,  שהעניק  כמי  אותו  סימנו  שיריביו  מרגע 
מכירה בשבת, לדרעי לא הייתה ברירה, אלא להתייצב בראש 

המערכה. התוצאה – מדברת בעד עצמה.

מלאך רע
אם ההיפך היה קורה – וסיעת מלאך המוות הייתה פוקדת 
את ספסליה הנמוכים של האופוזיציה בימי שני, היו מסבירים 
לנו באותות ובמופתים שמדובר בגזירת שמים, איתות מגבוה. 

מלאך רע שעונה אמן, על כורחו.
כשהאותות  גם  בטעותו,  להודות  מפחד  לא  שמאמין  מי 
יריבו.  קדקוד  על  דווקא  ולא  ראשו,  על  ניתכים  והמופתים 
החקיקה  בעולם.  מקריות  אין  מכוונים.  הסתם  מן  האיתותים 
הרבה  גרמה  הדרך,  אוי  הדרך,  אבל  ברוכה,  למטרה  נועדה 

יותר נזק מתועלת. 
תסכול  בנימת  השבוע  הסביר  התורה  יהדות  מח"כי  אחד 
זה  ומפותל.  עקלקל  היה  מראשיתו,  שהמסלול  מוסווית,  לא 
התחיל בנאיביות של בעלי המכולות בתל-אביב ושל גורמים 
שעודדו את המאבק, שבאה לידי ביטוי בריצה שלהם 
לקבלת סעד מבית המשפט. עתירת הסוחרים שגררה 
פתיחת  חוקיות  לאי  בנוגע  התקדימית  הפסיקה  את 
החנויות, אילצה את עיריית תל-אביב לחוקק חוק עזר 
עירוני, ראשון מסוגו, שנוטרל במפתיע דווקא על ידי 

שר הפנים החילוני גדעון סער. 
בסמכות  שימוש  ועשה  שזיהה  הראשון  היה  סער 
הווטו שניתנה לשר הפנים. חוק העזר העירוני אושר 
על ידי סער בנוגע לפתיחת שני מתחמים, כמעט ללא 
מדד  בראש  האיש  את  שממקמים  הסקרים  הגבלה. 
את  לעשות  השכיל  שהאיש  מלמדים  הפופולריות 
הבחירה הנכונה. החילונים זוכרים לו את המתחמים 

שפתח. החרדים – את המרכולים שסגר.
סער גרף את כל הקופה של 'שכר השבת', והותיר 
בסרט  כמו  האוברדרפט.  עם  לבדו  להתמודד  לדרעי 
רע, רודפים חילולי השבת את יו"ר ש"ס מיום חזרתו 
נטש  דרעי,  מכלוף  כשאריה  הממשלה.  לשולחן 
בנחיתת חירום את משרד הכלכלה, הוא הסביר כאן 
השבוע  ופרצו  ששבו  הגז  נימוקי  שלל  בין  בשעתו, 
לחיינו, שמתן ההיתרים לעבודה בשבת היה למעלה 
השבת  השבת,  מן  הבורח  כל  כי  מתברר  מכוחותיו. 

רודפת אחריו.
באותם ימים נכתב כאן, כי את משרד הפנים הוא 
קודמו  שבתקופת  אחרי  עבודה,  ימי  שישה  בסיס  על  מקבל, 
עליו  לומר  ניתן  הפוליטית  שברמה   - שלום  סילבן  בתפקיד, 
שטבע  הביטוי  את  בינתיים(  עליו,  רק  דיוק,  ליתר  )או  כיום 
הסמכות  הועברה   - ז"ל"  "הנ"ל   - אליעזר  בן  פואד  בשעתו 

להטלת וטו על חוקי העזר משר הפנים למליאת הממשלה.
האשכנזים  החברים  איך  כלות,  בעיניים  אז  התבונן  דרעי 

בית ספר לפוליטיקה

נקמת השבת

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

דרעי בראיון ל'קו עיתונות'. צילום ארכיון
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כשהציבור ימאס ויקיא 
את האיש ומשפחתו, 
גם אנחנו, שנצמדנו 

עד תום, נראה כחלק 
בלתי נפרד ממשפחת 

נתניהו המורחבת. 
בפרפרזה לסיסמה 

הישנה מ-96' ניתן 
לקבוע כיום שנתניהו, 

רע לחרדים

אם סיעת מלאך המוות 
הייתה פוקדת את 

ספסלי האופוזיציה, היו 
מסבירים לנו באותות 

ובמופתים שמדובר 
בגזירת שמים. מי 

שמאמין לא מפחד 
להודות בטעותו - גם 

כשהאותות ניתכים על 
ראשו 

שייאלץ  שבת",  של  "ספרדי  בבחינת  לידיו,  הסמכויות  החזרת  את  כופים 
ששילם  ומי  הגורל  צחוק  עירוניים.  עזר  חוקי  על  סדרתי  וטו  עם  להתמודד 
ולפרוש  רבו,  הוראת  לקיים את  הוא השר האשכנזי, שנאלץ  בכיסאו  לבסוף 

מהממשלה, בעוד דרעי נותר בתפקידו.
)שהתמהמה(  הווטו  הטלת  לבין  למשרדו  הסמכות  החזרת  שבין  בשלב 
פורסמה כאן בשעתו דבר פגישתם של דרעי וראש עיריית תל אביב רון חולדאי 
– שאת הציטוטים ממנה קראתם לפני רגע. חולדאי הסביר אז כי דווקא הוא, 
כראש העיר העברית, יהא זה שייאלץ לסגור בפועל עשרות רבות של מרכולים 
שפתוחים בשבת. השיחה לא הסתיימה בטונים צורמים – נכתב כאן בשעתו 
ולא הוכחש על ידי מי מהצדדים. לשני הצדדים היו ברורים המהלכים. דרעי 

יטיל וטו, ואם בג"ץ יחליט לבטלו – יוכל הנציג החרדי לטעון לחפותו.
ערב חג הפסח, במה שנראה כמו ראיון מעולם אחר, של אדם אחר, ישב 
דרעי לשיחת עומק עם עורך קו עיתונות אבי גרינצייג והח"מ. כשנשאל על 
חקיקה:  על  והסברה  חינוך  להעדיף  יש  כי  בהוגנות,  – השיב  משבר השבת 
שבת,  ישמרו  שכולם  שואף  ודאי  אני  "לצערי  דרעי,  אז  לנו  אמר  "תראו", 
אבל גם אם אחוקק עשרה חוקים זה לא יקרה, זה עניין של חינוך והסברה, 
שאנחנו מתפללים לימות המשיח. צריך לזכור, יש בכל הארץ ובעיקר בצמתים 
ועשרות  שבת,  חילולי  יש  ששם  ביל"ו  ובצומת  בשפיים  מרכזים  הגדולים, 
את  יש  סגורה בשבת,  בגדול  הכול  בסך  אביב  תל  דווקא  קונים שם.  אלפים 
הבעיה של המרכולים שזה כביכול הפך לסטטוס קוו כבר 20-25 שנה, אין לנו 
עניין סתם לאכוף את זה. בגלל תביעה משפטית של הסוחרים הקטנים ובעלי 
המכולות, העירייה אולצה לחוקק חוק עזר כדי להכשיר את זה בדיעבד, גם 
אם החוק עזר הזה יתקבל כפי שהעירייה רוצה – היא תיאלץ לסגור כמחצית 

מהחנויות שפתוחות היום ולעשות תורנות ביניהן".
ועל זה אפשר לומר, במבט לאחור: תראו מי שמדבר.

כוח הבן
שאין  במלכוד  דרעי  עצמו  מצא  ובא,  הקרב  בשבט  ט"ו  ועד  האסיף  מחג 
ממנו השתחררות ויציאה. את חוק המרכולים הוא נאלץ להוביל אחרי שבג"ץ 
הקדים את הווטו שהטיל – ואישר את חוק העזר העירוני של עיריית תל-אביב. 
אחד מהטיעונים עליהם התבססה ההחלטה לאשר את חוק העזר העירוני, 
ששעות  וטען  זעם  דרעי  החלטה.  מלקבל  הפנים  שר  של  הימנעותו  הייתה 
ספורות קודם לכן האיץ ביועמ"ש לממשלה לאשר את נוסח הווטו שהטיל. 
בשעתו הועלתה כאן על ידו השאלה הרטורית, האם הועברו מסרים מלשכת 

מה  רם.  בגבעת  העליון  שופטי  מושב  למקום  אדין  צלאח  ברחוב  היועמ"ש 
כי  ספק  אין  אך  היום,  ועד  מאז  הוברר  באמת  לא  הקלעים  מאחורי  התרחש 
חלקו  את  למלא  האפשרות  את  מדרעי  הבג"ץ  שופטי  מנעו  לפסוק,  בלהטם 
להסתפק  יכול  היה  לא  דרעי  ואילך,  רגע  מאותו  מראש.  המתוכנן  במשחק 

במחאה של לצאת ידי חובה.
התורה,  מיהדות  חבריו  ידי  על  דרעי  אותגר  הדרך,  כל  ולאורך  במקביל 
כשאפילו הוויתור על חקיקה רטרואקטיבית שתחול על תל-אביב הוצג על ידם 
כהתקפלות ספרדית. כשהנושא עלה בפגישתם הדחופה של נתניהו והחרדים, 
באותה ישיבה בהולה שהתקיימה ביממה שאחר התפטרות ליצמן, דפק ביבי 

על השולחן ואמר: עד כאן.
אולם  ולהבא,  מכאן  החקיקה  את  להחיל  הסכימו  בחדר  שישבו  החרדים 
להחלת  התורה  דגל  ח"כי  של  דרישת  פורסמה  המחרת,  בבוקר  נאמן  ביתד 
גם על מרכולי תל-אביב. דרעי שמצא עצמו בעל כורחו, על משבצת  החוק 
נמצאו  היום,  ועד  מאז  זעם.   – בשבת  המכירה'  'היתר  את  שמוביל  הפשרן 

לזעמו, עוד סיבות אינספור.
ההסכמה לוותר בשבוע שעבר על חקיקת חוק המרכולים, ולאפשר במקביל 
את העברת שאר החוקים שהיו חשובים ליתר השותפים – התבררה בדיעבד 
ציבורית. ההחלטה ההיא,  פוליטית, אלא בעיקר  כנדיבות של מפסידים. לא 
התקשורתית  בחגיגה  והן  שנפגעה  ההרתעה  ביכולת  הן  כפול.  לנזק  גרמה 

שהתעצמה.
בישין הפכו לחדשות השבוע  ושאר מרעין  ירושלים  חוק  חוק ההמלצות, 
שעבר ופינו את מקומם לחדשות השבת. ח"כית אלמונית כשרן השכל אומנם 
מחפשים  שלא  כאלה  גם  אבל  השבת,  גב  על  להתפרסם  הדרך  את  מצאה 
כותרות אנטי-דתיות, אישים כאופיר אקוניס וליכודניקים תל-אביבים נוספים 
את  ובממשלה  בכנסת  השבוע  הדהדו  חרדים,  בשנאת  נחשדו  לא  שמעולם 

קולות הרחוב התל-אביבי. 
הקואליציה,  חוקי  של  השוצף  בנחל  לעבור  אמורה  שהייתה  החקיקה 
הפכה לאטרקציה תיירותית בפני עצמה, לערוץ שזרימתו ממשיכה, גם בתום 
גליק, עבור לתנחומים  יהודה  השיטפון. מההשתתפות המיוחדת באבלו של 
שרן  לדין של  הפנימית  בהעמדה  וכלה  אזולאי  לדוד  המוקדמים  הפוליטיים 

השכל – האש השבתית לא הפסיקה לבעור. 
לרגעים עצובים, נדמה היה השבוע שחברי הכנסת החרדים, שהבעירו את 
יאיר  ביותר של  ליח"צניו הטובים  יום השבת במשך שבוע שלם, הפכו  אש 
לפיד. לכמה מהם שלא משים מכיסאם, יש זכויות יוצרים בהאדרתו של לפיד 
האב, ואחרי מאורעות השבוע האחרון ניתן לומר שיפה הכוח שהעניקו לבן 

מהכוח שנתנו בשעתו לאב.

מנכס לנטל. נתניהו וחברי הכנסת החרדים
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ִנְזָּכר  ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִקים ֶאל מֶֹׁשה ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה' )ו, ב(. "אֹור ַהַחִּיים" ַהָּקדֹוׁש ְמָבֵאר, ֶׁשְּבָפסּוק ֶזה 
ַּגם ֵׁשם ֱאֹלִקים ַהּמֹוֶרה ַעל ִּדין, ְוַגם ֵׁשם ֲהָוָי-ה ַהּמֹוֶרה ַעל ַרֲחִמים, ְּכֶנֶגד ַמה ֶּׁשֵהִכין ָלדּון ֶאת ַהִּמְצִרִּיים 
ָאַמר: 'ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִקים', ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהִּדין, ּוְכֶנֶגד ַמה ֶּׁשָרָצה ְלֵהיִטיב ְלִיְׂשָרֵאל ָאַמר: 'ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני 
ה''. ַּגם ְּבֶהְמֵׁשְך ַהְּכתּוִבים ּכֹוֵתב ָהרַב, ֶׁשֵּיׁש ִׁשּלּוב ֵּבין ַהִּיּסּוִרים ַהָּבִאים ִמּכָֹחּה ֶׁשל ִמַּדת ַהִּדין - "ַנֲאַקת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", ְלֵבין ֵׁשם ֲהָוָי"ה. "ֲאִני ה'", ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַּגם ַהִּיּסּוִרים ִנָּתִנים ְּבִמָּדה ְקצּוָבה ּוְבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים.

כְֶּמַלח ַהמְַּמתִּיק ֶאת ַהבָּשָׂר
ָאְמרּו ֲחַז"ל )ְּבָרכֹות ה ע"א(: "ֶנֱאַמר 'ְּבִרית' ַּבֶּמַלח, ְוֶנֱאַמר 'ְּבִרית' ַּבִּיּסּוִרים, ַמה ְּבִרית ָהָאמּור ַּבֶּמַלח 
ֲעוֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם". ַּגם  ָּכל  ְמָמְרִקים  ִיּסּוִרים  ַּבִּיּסּוִרים -  ְּבִרית ָהָאמּור  ַהָּבָׂשר, ַאף  ְמַמֶּתֶקת ֶאת  - ֶמַלח 
ְּכֶׁשַהָּקָּב"ה ֵמִביא ַעל ָאָדם ִיּסּוִרים ִמּכָֹחּה ֶׁשל ִמַּדת ַהִּדין, ְמעָֹרִבים ָּבֶהם ַרֲחִמים, ַוֲהֵריֶהם ְּכֶמַלח ַהַּמְמִּתיק 
ֶאת ַהָּבָׂשר. ּוְכמֹו ֶׁשֵּיׁש ָלִׂשים ֶמַלח ְּבִמָּדה ְמֻדֶּיֶקת, ֹלא ָּפחֹות ִמַּדי ְוֹלא יֹוֵתר ִמַּדי, ָּכְך ַּגם ְּבַיַחס ַלִּיּסּוִרים: 

ֵהם ִנָּתִנים ְּבִמָּדה ְמֻדֶּיֶקת, ְוַהָּקָּב"ה ֵאינֹו ַמֲעִמיד ָאָדם ְּבִנָּסיֹון, ֶׁשֵאין ְּבכֹחֹו ַלֲעמֹד ּבֹו. 
ְלִפיָכְך ַאל ִיּפֹל ָאָדם ְּברּוחֹו ְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשִּיּסּוִרים ָּבִאים ָעָליו, ְוַאל ִיְתָיֵאׁש. ָעָליו ִלְזּכֹר ִּכי ַהָּקָּב"ה, ֶׁשֵהִביא 
ָעָליו ֶאת ַהִּיּסּוִרים, הּוא ֶזה ֶׁשַּגם ָנַתן לֹו ֶאת ַהּכֹחֹות ְלִהְתמֹוֵדד מּוָלם, ָעָליו ַלֲעמֹד ֵאיָתן ְּבִנְסיֹונֹוָתיו, ַוה' 
ִיְהֶיה ְּבֶעְזרֹו. ַּגם ִמַּדת ַהִּדין ִהיא ַרֲחִמים! ֲהֵריִהי ְּכֶמַלח ַהַּמְמִּתיק ֶאת ַהָּבָׂשר. ַהָּקָּב"ה עֹוֶׂשה ִעם ָהָאָדם ַרק 

טֹוב, ַּגם ִאם ִנְדֶמה לֹו ֶׁשֶּזה ַרע!

ַהיֶֶּלד שֶׁנּוַֹלד ְללֹא יָד
ְּבִעְנָין ֶזה ַנְזִּכיר ַמֲעֶׂשה נֹוָרא: ֶיֶלד ֶאָחד נֹוַלד, ֹלא ָעֵלינּו, ְלֹלא ָיד ָיִמין. ִמֶּטַבע ַהְּדָבִרים הּוא ָהָיה ִנימּוִסי 
ְמאֹד, ֹלא ִהְתקֹוֵטט ְוֹלא ָרב, ְּכִמְנָהָגם ֶׁשל ְיָלִדים, ְוָתִמיד ָהָיה נֹוֵהג ַלֲעמֹד ַּבַּצד ְוִלְׁשּתֹק. ַּגם ְּכֶׁשְּכָבר ִּדֵּבר 
- ָהָיה ִּדּבּורֹו ְּבַנַחת ּוְבִנימּוס. אּוָלם ָּתִמיד, ֵהִציָקה לֹו ְּבִלּבֹו ְּפִניָמה ַהַּטֲעָנה: 'ַמּדּוַע ְלָכל ַהְיָלִדים ֵיׁש ְׁשֵּתי 

ָיַדִים, ְוִאּלּו ִלי ֵיׁש ַרק ַאַחת? ַמּדּוַע ִנְגְזרּו ַּדְוָקא ָעַלי ִיּסּוִרים נֹוָרִאים ָּכֵאּלּו?'    
ְוָלֵאם ָהַרְחָמִנית ֹלא ָהָיה ַמה ַּלֲענֹות - ָּכל  ִמֵּדי ַּפַעם הּוא ָהָיה ּפֹוֶנה ְלִאּמֹו ִּבְׁשֵאָלה: "ֶמה ָחָטאִתי"? 
ַמה ֶּׁשּנֹוַתר ָלּה ַלֲעׂשֹות הּוא ְלִהָּכֵנס ַלִּמְטָּבח ְוִלְבּכֹות... ַהֶּיֶלד ָּגַדל ְוָהָיה ְלִאיׁש, ַעל ַאף ֱהיֹותֹו ַּתְלִמיד ָחָכם 
ֵּבית  ֶאת  ָעְזבּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶׁשָּכל  ְלַאַחר  ַהְּתִפָּלה,  ְּבִסּיּום  ֶאָחד,  יֹום  ָּתִמיד.  ְלָהִציק לֹו  ַהְּׁשֵאָלה  ִהְמִׁשיָכה 
ַהְּכֶנֶסת. נֹוַתר הּוא ָׁשם ְלַבּדֹו, הּוא ִנַּגׁש ֶאל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, ִהְכִניס ֶאת רֹאׁשֹו ֵּבין ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה, ְוֵהֵחל ִלְבּכֹות 

ְּבִכּיֹות נֹוָראֹות: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ֶמה ָעִׂשיִתי? ֶמה ָחָטאִתי? ַמּדּוַע ַּדְוָקא ָעַלי ָּגַזְרָּת ְלִהָּוֵלד ֲחַסר ָיד?"
ֵאיְנָך  "ְּכלּום  ֵאָליו:  ְמַדֵּבר  קֹול  ָׁשַמע  ַּבֲחלֹומֹו  ְוִנְרַּדם.  ִּכֵּסא  ַעל  ִהְתַיֵּׁשב  הּוא  ֻחְלָׁשה.  ִהְרִּגיׁש  ְלֶפַתע 
ִמְתַּבֵּיׁש ִלְׁשאֹל ְׁשֵאָלה זֹו? ֲהֹלא ָהְיָתה זֹו 'ַהְזָמָנה ְּפָרִטית' ֶׁשְּלָך, ּוְבַמֲאַמִּצים ְּגדֹוִלים - ְלַאַחר ֶׁשִּמְּתִחָּלה 
ֵסְרבּו ְלָכְך - ֶנְעְּתרּו ְלַבּסֹוף ַּבָּׁשַמִים ְלַבָּקָׁשְתָך!"  ְוַהּקֹול ֵהֵחל ְלַסֵּפר: "ֵאין זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהְּנָך ַחי 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְּכָבר ָהִייָת ָּכאן, ָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה', ְוָׁשַמְרָּת ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ַאְך ָּדא ָעָקא, ִמָּדה ָרָעה ַאַחת 
ָהְיָתה ְּבָך: ָהִייָת ַּבַעל ְזרֹוַע. ָּכל ֵאיַמת ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָהָיה ַמְכִעיס אֹוְתָך, ָהִייָת ְמַמֵהר ִלְכעֹס ּוִמְׁשַּתֵּמׁש ִּבְזרֹוֲעָך 
ְלַעֵּין  ָיְׁשבּו  ָהֶעְליֹון,  ָלעֹוָלם  ְוִהַּגְעָּת  ּוְׁשנֹוֶתיָך  ָיֶמיָך  ְּכֶׁשָּמְלאּו  ד(.  נח,  )ְיַׁשְעָיהּו  ֶרַׁשע"  ְּבֶאְגרֹף  ְל"ַהּכֹות 
ְּבִדיְנָך: ֵמַחד ִּגיָסא ִהִּגיַע ְלָך ַּגן ֵעֶדן; ָׁשַמְרָּת ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ִּדְקַּדְקָּת ְּבַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה, ַאְך ֵמִאיָדְך ִּגיָסא, 
ָּכל ַהֵּמִרים ָיד ַעל ֲחֵברֹו ְלַהּכֹותֹו, ֲאִפּלּו ֹלא ִהָּכהּו, ִנְקָרא ָרָׁשע! )ַסְנֶהְדִרין נח ע"ב(. ַקל ָוחֶֹמר ַאָּתה, ֶׁשֹּלא 

ַרק ֵהַרְמָּת ָיד, ֶאָּלא ַאף ִהִּכיָת ְּבפַֹעל, ֶׁשִאי ַאָּתה ָיכֹול ְלִהָּפֵטר ְּבֹלא ְּכלּום".
"ְלַבּסֹוף ָנְתנּו ְלָך ִלְבחֹר ְּבַאַחת ִמְּׁשֵּתי ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות: אֹו ְלִהָּכֵנס ַאְרָּבִעים יֹום ַלֵּגיִהּנֹם, אֹו ַלֲחזֹר ָלעֹוָלם 

ְּבִגְלּגּול ּוְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ָּפַגְמָּת ְּבִמַּדת ַהַּכַעס ּוַבֲהָרַמת ָיַדִים. ְוַאָּתה, ֶׁשָחַׁשְׁשָּת ָלׁשּוב ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ִּכי ִמי 
יֹוֵדַע ְּבֵאיֶזה ִּגְלּגּול ָּתׁשּוב, ְוִאם ָאֵכן ְּתַתֵּקן ֶאת ַהְּפָגם ֶׁשָּפַגְמָּת, ָּבַחְרָּת ָּבֶאְפָׁשרּות ָהִראׁשֹוָנה. ָלְקחּו אֹוְתָך 
ַלֵּגיִהּנֹם, ּוְכֶׁשִהְתַחְלָּת ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהחֹם ַהּנֹוָרא ָהעֹוֶלה ִמָּׁשם - 'ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה' )ְּתִהִּלים קכו, ו(, ַהִחּלֹוָת 
ִלְתהֹות ַעל ְּבִחיָרְתָך. ְּכָכל ֶׁשִהְתָקַרְבָּת ַלֵּגיִהּנֹם, ְוַהחֹם ִהְתַּגֵּבר ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז, ַהִחּלֹוָת ְלִהְתַחֵּנן ַעל 

ַנְפְׁשָך, ּוִבַּקְׁשָּת ַלֲחזֹר ְּבָך, ּוְלַהְעִּדיף ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ַהְּׁשִנָּיה: ַלֲחזֹר ְּבִגְלּגּול ָלעֹוָלם ַהֶּזה".    
"ִמְּתִחָּלה ֵסְרבּו ְלַאְפֵׁשר ְלָך ַלֲחזֹר ְּבָך ֵמַהְחָלָטְתָך ָהִראׁשֹוָנה. ַאְך ְּכָכל ֶׁשָּגַבר ַהַּלַהט ַהּנֹוָרא, ְוַתֲחנּוֶניָך 
ָּגְברּו, ֶהְחִליטּו ְלַאְפֵׁשר ְלָך ְלִהְתָחֵרט ְוָלׁשּוב ְּבִגְלּגּול, ֹלא ִלְפֵני ֶׁשִהְתרּו ְּבָך ְוִהְזִהירּו אֹוְתָך ְּבאֶֹפן נֹוֵקב ִּכי 
ִיְהֶיה ָעֶליָך ְלִהְתַנֵהג ְּבִמְׁשֵנה ְזִהירּות ְלַבל ָּתִרים ָיד ַעל ֲחֵבֶריָך ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן, ְוִאם ָחִליָלה ִּתָּכֵׁשל - ָמָרה 
ִּתְהֶיה ַאֲחִריְתָך. אֹו ָאז, ְלִמְׁשַמע ָהַאְזָהָרה ַהֲחמּוָרה, ִּבַּקְׁשָּת ְּבמֹו ִּפיָך ָלׁשּוב ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִלי ָיד ָיִמין, ְּכֵדי 

ֶׁשֹּלא ִּתְצָטֵרְך ַלֲעמֹד ׁשּוב ִּבְפֵני ַהִּנָּסיֹון ַהֶּזה!"
"ַהַּמְלָאִכים ֵסְרבּו ְלַקֵּבל ֶאת ַּבָּקָׁשְתָך, ְוַטֲעָנָתם ְּבִפיֶהם: 'ְּבִלי ָיד ָיִמין - ֵאין הּוא עֹוֵמד ִּבְפֵני 'ִנָּסיֹון'! 
ַהִּתּקּון ֵאיֶנּנּו ִּתּקּון!' ִמֶּנֶגד, ָהיּו ַמְלָאִכים ֶׁשָּטֲענּו ִּכי סֹוף ָּכל סֹוף ָהִייָת ְּכָבר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָחִייָת ּבֹו ִׁשְבִעים 
ָׁשָנה ְוָׁשַמְרָּת ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֶאת ַּבָּקָׁשְתָך ָלׁשּוב ָלעֹוָלם ְּבִלי ָיד, ְּכֵדי ֶׁשַּתְצִליַח ַלֲעבֹר ֶאת 
ַהְּמִׂשיָמה ְּבָׁשלֹום". "ְּבסֹופֹו ֶׁשל ִּדּיּון ִהְתַקְּבָלה ַּבָּקָׁשְתָך! ִאְפְׁשרּו ְלָך ָלׁשּוב ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִלי ָיד! ַמה ְּלָך, 
ֵאפֹוא, ִמְתלֹוֵנן ּוַמְקֶׁשה ֻקְׁשיֹות ַלָּקָּב"ה ַמּדּוַע ָּבָרא אֹוְתָך ְּבִלי ָיד?! ַוֲהֹלא ֶזהּו ֶחֶסד ה' ִאְּתָך! ַּבּצּוָרה ַהּזֹאת 
ַאָּתה עֹוֵבר ֶאת ַחֶּייָך ִמּתֹוְך ִׁשְפלּות ָהרּוַח ַוֲעִדינּות ַהֶּנֶפׁש, ְלֹלא ְּכָעִסים, ְלֹלא ְמִריבֹות, ְלֹלא ַהָּכאֹות, ְועֹוֵמד 

ֵהיֵטב ַּבְּמִׂשיָמה ֶׁשֻהְּטָלה ָעֶליָך".  

גָּלוּת ִמְצרַיִם - ָהַרֲחִמים שֶׁבַּדִּין
ַּגם ָּגלּות ִמְצַרִים ְוַהִּׁשְעּבּוד ֶׁשָהָיה ָּבּה - ָנְבעּו ֵמַחְסֵדי ה' ִאָּתנּו. ַּבֲחַז"ל )ְנָדִרים לב ע"א( ְמבָֹאר, ֶׁשָּגלּות 
זֹו ָּבָאה ְלַתֵּקן כביכול ֶאת ְּפַגם ַהְיִריָדה ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶׁשָּׁשַאל ֶאת ַהָּקָּב"ה )ְּבֵראִׁשית 
טו, ח(: "ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה". ְוָכְך אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא: "ִמְּפֵני ַמה ֶּנֱעַנׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְוִנְׁשַּתַעְּבדּו ָּבָניו 

ְלִמְצַרִים? ִמְּפֵני ֶׁשִהְפִריז ַעל ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה'".
ַהָּקָּב"ה ִּדְקֵּדק ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב )ְּתִהִּלים נ, ג(: "ּוְסִביָביו ִנְׂשֲעָרה ְמאֹד", ְוָדְרׁשּו ַעל 
ְּכֵדי  ַהַּׁשֲעָרה".  ְּכחּוט  ְסִביָביו  ִעם  ְמַדְקֵּדק  ָּברּוְך הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  "ְמַלֵּמד,  )ְיָבמֹות קכא ע"ב(:  ֲחַז"ל  ָּכְך 
ְלַחֵּזק ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהִחָּסרֹון ַהַּקל ָּבֱאמּוָנה ֶׁשִהְתַּגָּלה ֶאְצלֹו, ָּגַזר ַהָּקָּב"ה ַעל ָּבָניו ֶאת ָּגלּות ִמְצַרִים ְוָאַמר לֹו: 
"ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה". ָׁשם ִּתְתַחֵּזק ְּבִלָּבם 

ָהֱאמּוָנה, ְוַיִּגיעּו ְלַמְדֵרָגה ֶׁשל: "ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו" )ְׁשמֹות יד, לא(, ּוְבָכְך ֻיְׁשַלם ַהִּתּקּון.    
ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף, ִּכי ְּבַוַּדאי ַהָּקָּב"ה ֹלא ַמֲעִניׁש ָּבִנים ַּבֲעוֹון ֲאבֹוֵתיֶהם, ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב )ְּדָבִרים כד, טז(: 
"ּוָבִנים ֹלא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו", ְוַהָּקָּב"ה ֹלא ַיֲעִניׁש ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ִּבְגַלל ַאְבָרָהם 
ע"ב(:  כז  )ַסְנֶהְדִרין  ַהְּגָמָרא  ֶׁשְּמָבֶאֶרת  ְּכִפי  ֲאֵליֶהם,  ַּגם  ִחְלֵחל  ָּבֱאמּוָנה  ֶׁשַהִחָּסרֹון  ּוְבֶהְכֵרַח  ֲאִביֶהם. 
"ּוָבִנים ַּבֲעוֹון ָאבֹות ֹלא? ְוָהְכִתיב )ְׁשמֹות לד, ז(: 'ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים'? ָהָתם ְּכֶׁשאֹוֲחִזים ַמֲעֵׂשה 

ֲאבֹוֵתיֶהם ִּביֵדיֶהם".
ִנְמָצא, ֵאפֹוא, ֶׁשָּגלּות ִמְצַרִים ָהְיָתה ִּתּקּון ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ֶׁשֶּנְחַלׁש ֶּבֱאמּוָנתֹו, ְוַעל ְיֵדי ַהִּׁשְעּבּוד ִהִּגיעּו 
ָלֱאמּוָנה ַהְּׁשֵלָמה, ְּכִפי ֶׁשֵהִעיד ֲעֵליֶהם ַהָּכתּוב )ְׁשמֹות ד, לא(: "ַוַּיֲאֵמן ָהָעם", ְוָכְך ֻהְׁשַלם ַהִּתּקּון. ַּדְוָקא 

ַהִּיּסּוִרים ְוַהִּׁשְעּבּוד ַהָּקֶׁשה - ֵהם ֶׁשֵהִביאּו ֶאת ַהִּתּקּון ַלֵחְטא ְוֶאת ַהְּגֻאָּלה.
)נלקט מהספר החדש "משכני אחריך"(.

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

נושא בעול

ָהַרֲחִמים ֶׁשְּבתֹוְך ַהִּדין

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בפרשת השבוע נמנים שלושת השבטים: ראובן, שמעון ולוי, ומספר הסברים מדוע רק הם 
נמנו. אך אנו נעמוד על לשון הכתוב: במניין שבט ראובן נאמר: "בני ראובן" וכך גם אצל 
שמעון נאמר: "בני שמעון", ואילו אצל בני לוי נאמר: "ואלה שמות בני לוי". שואל השל"ה 
הק': למה אצל שבט לוי נאמר: "ואלה שמות בני לוי" ואילו אצל ראובן ושמעון כתוב "בני" 

בלבד? 
מתרץ השל"ה: שמכיון ששבט לוי לא היו עובדים בפרך הם ביקשו להשתתף בצרת הציבור, ולכן 
קרא לוי לבניו שמות על שם הגלות: גרשון- על שם:שהיו ישראל גרים בארץ לא להם. קהת- על 
שקהו שיניהם מצער השעבוד והגלות. מררי- על שם: "וימררו את חייהם". ומשום כך נאמר: "ואלה 

שמות בני לוי". בכך הוא ביטא את האכפתיות והנשיאה בעול של אחיו.
מוסיף השל"ה הק' וכותב, שמכאן ילמד האדם להשתתף בצער הציבור, אע"פ שאין הצרה מגעת 
לו. ואף הקב"ה הבטיח: "אהיה אשר אהיה"- שיהיה עמנו בצער הגלות. וכל הרוצה לזכות לכתרה 
של תורה, צריך לשאת בעול עם חברו שהיא אחת ממ"ח קניני התורה. והדרך להשתתף בנשיאה בעול 

היא לתת כתף לאחרים ולשאת עימם את משא החיים. 
דוגמא לנשיאה בעול נוכל ללמוד מהסיפור הבא: באחת העיירות הסמוכות לעיירת וורקא, היה 
יהודי שרק לאחר כמה שנים מחתונתו נולד לו בן. יום אחד, הילד ל"ע חלה. האב לקח אותו לרופא 

שבדק את הילד ואמר לאב: ילדך חולה מאוד, אין בכוחי לעזור לך, קום קרא אל אלוקיך ויושיעך. 
כששמע היהודי את הבשורה, נסע לרבי מנדל מוורקא זי"ע, כשהוא נכנס לפני ולפנים החל למרר 
בבכי. הוא זעק: רבי! הושיעה נא את בני יחידי שאינו חש בטוב. למענו שפכתי כ"כ הרבה דמעות, 
אנא רבי העתר בעדי לאלוקים. הרבי שקע במחשבות עמוקות ולאחר כמה רגעים אמר: מה אוכל 
לעשות? שערי שמים נעולים ואיני יכול לעזור לך. היהודי יצא שבור מהרבי וחשב: אם הרבי לא יכול 

לעזור לי, אז מי כן?.
לא עברו כמה רגעים והוא שומע דפיקה על דלת ביתו, בפתח הוא רואה את הרבי הקדוש. הרבי 

ננעלו  לעורר רחמי שמים, אך הם  ניסיתי  ילדך החולה  על  ובכית  לפני  ואמר: כשבאת  לביתו  נכנס 
בפני. ולאחר שיצאת מביתי שבור, ישבתי וחשבתי נכון שאני לא יכול לעזור לך, אבל לבוא ולבכות 
איתך ולהשתתף בצערך אני כן יכול, ולכן באתי. הם ישבו והתפללו לפני בעל הרחמים, עד שנשמעה 
שוועתם במרומים ותפילתם התקבלה, והילד החל להזיע ולהבריא. זהו "נושא בעול"- לבכות יחד, 

וכשעושים זאת, אפשר גם להושיע לו...
כ"ק ה"צמח צדק" זי"ע מליובאוויטש, בסיום קבלת הקהל הזיע כולו, על אף שמזג האויר בחוץ 
היה קר. תמה על כך גבאו והביע את פליאתו לפני הרבי. נענה הרבי הצמח צדק ואמר לו כדברים 
הבאים: "כשמגיע אלי אדם, מתעטף אני בלבוש צרותיו של העומד מולי, ולכשמגיע האדם שלאחריו, 
איני יכול להשאר לבוש בבגדי צרותיו של הקודם, לפיכך פושט אני את בגדי הצרות של הראשון, 
ולובש את בגד המועקה של השני. במאמץ כזה, של פשיטה ולבישה מחדש שוב ושוב, ודאי שאזיע". 
יט,  )יתרו  העם"  אל  ההר  מן  משה  "וירד  שנאמר:  כפי  רבינו,  משה  נכדו  אצל  מצאנו  גם  זאת 
יד(,אומרים חז"ל: מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו ולא היה יורד לביתו אלא מן ההר אל העם. 
ונשאלת  העם.  אל  ישר  והלך  האישיים  ענייניו  כל  את  עת  באותה  עזב  הוא  שם(  ומכילתא,  )רש"י 
השאלה: וכי מה היו עסקיו של משה רבינו שלא פנה אליהם, שהוא זוכה בגינן להערכה גדולה? והלא 
כל עסקיו, מטבע הדברים, לא היו אלא תורה, יראה, צדקה וחסד. משיב ה'שם משמואל", כי עסקי 
משה אכן היו עשיית מצוות ותורה במעלה הגבוהה ביותר. אבל משה מסר את עצמו וויתר על עסקי 
עולם הבא שלו והלך מיד לבדוק למה זקוק כלל ישראל, וזו המשמעות הגדולה ביותר של מסירות 

נפש למען יהודים. לוותר על עולם הבא לטובת כלל ישראל.
מנהיג ישראל אמנם מבורך בהרבה מעלות. אך הבסיס הוא שה"אני" האישי שלו יחדל מלהתקיים 
לחלוטין. אדם שלא שוכח אף יהודי אחד. אדם שמוכן לישא בעול חברו על חשבון צרכיו הרוחניים 

והגשמיים. זהו היה לוי וזה היה נכדו משה רבינו. 
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חולמים לנהל חברה מצליחה? 
גילו  החרדים  הסטודנטים 
המקצועי  המקום  את 
האולטימטיבי  היוקרתי 
על  הולכים  ללימודים: 
פשרות.  ללא  ביותר  הטוב 
מצוינות  על  מדברים  כאשר 
אפשר  גבוהות  ושאיפות 
בקלות להזכיר לימודי תואר 
המהווים  בניהול,  ראשון 

כלים למי שחולם להיות מנכ"ל בחברה מצליחה, 
לנהל עסק עצמאי, ובכלל – לכל מי שרוצה להגדיל 
רבים  ישיבות  בחורי  יעסוק.  בהן  בעבודות  ראש 
עצמם  מוצאים  העבודה  לשוק  ויוצאים  שנישאים 
ללא מענה מניח את הדעת. היתרון הבולט ביותר 
שמונת  מבין  הגדולה  הפתוחה',  'אוניברסיטה  של 
המועצה  ידי  על  מוכרות  אשר  האוניברסיטאות 
אקדמיים,  תארים  להענקת  גבוהה  להשכלה 
כך  הוא.  באשר  סטודנט  כל  של  הצורך  זיהוי  הוא 
לדוגמה יכולים סטודנטים חרדים להשתלב בצורה 
סביבת  כאשר   – תואר  בלימודי  אופטימאלית 
נדרשים  ואינם  שלהם,  הפרטי  הבית  היא  הלימוד 
ומבלי  אחרים,  סטודנטים  עם  לאינטראקציה 
הלימוד  שכר  חייהם.  אורח  את  לשנות  שיאלצו 
באוניברסיטה הינו שכר לימוד אוניברסיטאי קבוע 
ממקומות   50% בכ-  וזול  המל"ג  ע"י  שמסובסד 
לימוד פרטיים. בנוסף רשאים הסטודנטים החרדים 
המסייעות   הקרנות  ממגוון  מלגות  שלל  לקבל 
ידידות  ללומדים לתואר אקדמאי, בהן קרן קמ"ח, 
בנוסף  ועוד.  טלדור  קרן  החינוך,  משרד  טורנטו, 
לסטודנטים  מלגות  מעניקה  האוניברסיטה  לכך 
הזכאים להן – כל אלו נעשים בסיוע אנשי מקצוע 
חרדים בשיתוף פעולה עם ההנהלה. לקבלת מידע 

נוסף: 072-3929744

גם בופה וגם מלצר
 'Lunch 'רודריגז 
מזמן  הפך  כבר 
בהר  דבר  לשם 
ובירושלים  חוצבים 
מודיעה  כעת,  כולה. 
הבשרים  מסעדת 

בתחום  מהפכני  חידוש  על  רודריגז  הירושלימית 
וגם מלצר. בקונספט  עסקיות הצהריים: גם בופה 
החדש של רודריגז שמציע עסקית בצהריים, ניתן 
ומרקים  ראשונות  מנות  סלטים,  משלל  ליהנות 
ממיטב  עיקרית  וממנה  פתוח  בופה  בתפריט 
הבשרים של רודריגז בהגשה אישית עם השירות 
טעימות,  ממנות  וליהנות  המסעדה  של  המעולה 
של  במיוחד  משתלם  במחיר  איכותיים,  בשרים 
 'Lunch 'רודריגז  עסקית.  לארוחה   ₪  48-99
מוגש החל מהשעה 11:30 ועד השעה 14:30, הוא 
חמים,  סלטים  טריים,  סלטים  מרק,  לחם,  כולל 
ארוחת  בשביל  במיוחד  טבעי.  ומיץ  עיקרית  מנה 
שמאפשר  ומגוון  חדש  תפריט  נבחר  הצהריים, 
מכבידה  ולא  דשנה  משביעה,  מארוחה  ליהנות 
טריים  ברודריגז  הבשרים  כל  היום.  באמצע 

ואיכותיים בכשרות מהדרין.

חדש: מאפה נאמן בבי"ח ברזילי
למעלה  אחרי 
שנות  מ-70 
מצוינים  מאפים 
מ-50  למעלה  ועם 
נאמן  רשת  סניפים, 
סניף  עם  מתחדשת 
החולים  בבית  גם 
באשקלון.  ברזילי 

ובני  הסניף שישרת את המטופלים בבית החולים 
אשקלון  לתושבי  גם  שירות  יעניק  משפחותיהם, 
ממבחר  ליהנות  יכולים  שמעתה  והסביבה 
המאפים והמטעמים שרשת נאמן מציעה. הנהלת 
החדש  הסניף  על  מברכת  נאמן  מאפה  רשת 
שמחים  "אנחנו  באשקלון,  ברזילי  החולים  בבית 
להמשיך ולשרת את עם ישראל, להפיץ את הטעם 
בעשרות  מהדרין  בכשרות  השורשי  הירושלמי 
החולים  בית  באי  גם  הארץ.  רחבי  בכל  סניפים 
אושר  של  קטנים  מרגעים  ליהנות  יוכלו  ברזילי 

בטעמים נפלאים של נאמן".

לא תימרח, לא תתקלף ולא תתפורר
 High Impact™ Lash את  הכירי 
החדשה.   Elevating Mascara
מסקרה קלילה ודמוית מוס המרימה 
עליהם.  להכביד  מבלי  הריסים  את 
חדשניים  מסלסלים  פולימרים 
מעצבים את הריסים ומקבעים אותם 
ומונעים  היום  כל  למשך  למקומם 
המסקרה  הזמן.  עם  להישמט  מהם 
ולא  תתקלף  לא  תימרח,  לא  הזאת 
שומרים  מרככים  שמנים  תתפורר. 
למגע.  ורכים  בריאים  הריסים  על 
המברשת האלכסונית מצפה בקלות 
הניתנות  בשכבות  וריס  ריס  כל 

מופרדים  ריסים  למראה  עד  זו  גבי  על  זו  להנחה 
מופק  המאמיי  שמן  נוצה.  כמו  במניפה  הנפרשים 
מזרעי פרי המאמיי ספוטה שגדל במקסיקו, מרכז 
אמריקה והקריבים. השמן הוא מקור מצוין לוויטמין 
שיער,  כמרכך  במיוחד  כמועיל  ונמצא   C-ו  6B
 High Impact™ Lash מסקרה  וקרקפת.  עור 
במטרה  מאמיי  שמן  מכילה  החדשה   Elevating
לשמור על בריאות הריסים ולהבטיח שהם יישארו 
גמישים ולעולם לא פריכים או נוקשים. הפורמולה 

מגע.  עדשות  ולמרכיבות  רגישות  לעיניים  בטוחה 
מחיר- 109 ₪ להשיג ב: ברשתות הפארם, אפריל 
הזהב  בקניון  קליניק  בחנות  לצרכן,  והמשביר 
ובחנות  מול  פאשן   TLV גינדי  ובקניון  בראשל"צ 

.www.clinique.co.il האונליין

הצבע הנכון: סגול אולטרה ויולט
השנה  גם  שנה,  כמידי 
PANTONEחברת  הכריזה  
על  הבינלאומית  הצבעים 
 .2018 לשנת  הנבחר  הצבע 
ירוק-צהוב  היוצא  הצבע 
לשנת  הנבחר  הצבע  שהיה 
מקומו  את  מפנה   ,2017
UltraViolet – סגול- לצבע 

פנטון  ונועז.  דרמטי  אולטרה 
אמריקאית  חברה  הינה 
תחום  אשר  וידועה  ותיקה 
בייצור  הינו  התמחותה 

מקצוע  אנשי  ומשתמשים  נעזרים  בהם  צבעים, 
בתחומים שונים בהם אופנה, עיצוב תעשייתי וביתי, 
גרפיקה והדפסה. בימים האחרונים הציגה החברה 
סגול.  האולטרה   ,2018 לשנת  הנבחר  הצבע  את 
בכירי  לדברי  אשר  ומרהיב,  חזק  סגול  בגוון  צבע 
החברה הינו צבע יצירתי, מפעיל את הדמיון ומאיר 
החורף  בקולקציית  גם  לבוא.  לעתיד  הדרך  את 
המסחרי  הקו  בין  המשלבת  רנואר,  של   2018
העיצובי  החזון  להדגשת  ייחודיים  תצוגה  לפריטי 
של המותג לעונה, תמצאו שלל פריטים אופנתיים 
בשלל צבעי סגול. קולקציית סתיו-חורף 2018 של 
רנואר היא שיא החדשנות, אופנה אצילית עם המון 

סטייל ושיק. 

מריחים שזה עובד
פרש  סנו  את  מציגה  סנו 
 – מהמקרר  ריחות  סופג 
לוואי. המוצר  לריחות  הסוף 
בא בצורת קופסה פלסטית 
או  לתלייה  ואסטטית  קטנה 
ובמזווה,  במקרר  להנחה 

בלתי  ריחות  ומנטרלת  הבעיות  כל  את  שפותרת 
סופגת  פרש  סנו  של  הקטנה  הקופסה  נעימים. 
 4 למשך  יעילה  והיא  הריחות,  כל  את  מהמקרר 
חודשים. סנו פרש סופג ריחות מהמקרר מצוין גם 
על  לכם  ושומר  ובמזווה,  בארונות  ריחות  לנטרול 

המקרר נקי, מזמין ורענן.

מודאגת מהכתמים? 
בלילה,  שבת 
נחת  של  שעה 
רוח,  וקורת 
כל  כאשר 
המשפחה יושבת 
השולחן  סביב 
השבת.  לסעודת 

מפה צחורה פרוסה על השולחן והילדים לבושים 
את  רק  קטנים.  כנסיכים  ממש  בוהקות  בחולצות 
או  הדג  שרוטב  הזה  מהרגע  חוששת  רגועה,  לא 
את  או  המפה  את  ויכתים  יישפך  מהקידוש  היין 
ווניש קליה גולד מזמינה אותך  החולצות הלבנות. 
ואפילו  והתלכלך  נשפך  אם  גם  רגועה...  להישאר 
אם הכתמים התייבשו עד 7 ימים! עם האבקה של 
וניש גולד הכתמים נעלמים בקלות ובמהירות, תוך 
פירות,  יין,  30 שניות! האבקה מסירה כתמים של 
הכתמים  על  מרחי  ועוד.  שומני  אוכל  שוקולד, 
אבקת ווניש קליה גולד מהולה במעט מים, שפשפי 
הכתם  במכונה.  לכיבוס  והכניסי  בלבד  שניות   30
נעלם לחלוטין! כאשר הכתמים קשים יותר מומלץ 
וניש  לבצע תהליך של השריה במים שנמהלו עם 

קליה גולד ולאחר מכן לכבס כרגיל.

מים חמים כל החורף
בהלת  את  מכירים  כולנו 
בלילות  החמים  המים 
מציעים  'פזגז'  הקרים. 
זמן  לכם  שחוסך  רעיון 
מותיר  ובעיקר   – וכסף 
רותחים  מים  עם  אתכם 
לאורך כל החורף! מחממי 
יפן   RINNAI של  המים 
החיים  את  לכם  משנים 

ומסוגלים לספק מים חמים בו זמנית לשתי נקודות 
יתחממו.  שהמים  להמתין  צורך  ואין  בבית  מים 
המחממים עובדים בתיאום מושלם עם דוד השמש 
ונכנסים לפעולה רק כאשר המים החמים נגמרים, 
ובחשמל.  באנרגיה  לחסכוניים  אותם  שהופך  מה 
לאחר הפסקת חשמל הם חוזרים לעבודה מידית. 
מהיום אפשר להפסיק לדאוג למים חמים בבית וכן 

להירגע מתשלומים גבוהים בהוצאות החשמל.
לפרטים והזמנות - כוכבית פזגז (כוכבית 9636)

ממיס שומנים לניקוי מהיר ויעיל
סנו ז'אוול קצף ניקוי הוא עוד פתרון 
שומנים,  להמסת  סנו  מבית  מצוין 
הבית.  כל  של  יסודי  וניקוי  חיטוי 
הנוסחה החדשה של סנו ז'אוול קצף 
משלבת  אקונומיקה  בתוספת  ניקוי 
משמידה  זמנית:  בו  פעולות  כמה 

של  המיכל  ומלבינה.  מחטאת  ועובש,  חיידקים 
שהופך  מה  במתז,  מצויד  לניקוי  קצף  ז'אוול  סנו 
כיורים,  לניקוי,  מצוין  ויעילה.  לנוחה  העבודה  את 

משטחי עבודה וחרסינות במטבח ובאמבטיה.

מהיום אפשר גם במיקרו
מ90%--  ביותר 
יש  בישראל  בתים 
מיקרוגל  לפחות 
שמשמשים  אחד 
ם  ו מ י ח ל
מזון.  והפשרת 

סדרת   – מהפכני  חידוש  מציגה  'סולתם'  חברת 
MicroGrill, סדרת כלי בישול בעלת פטנט ייחודי, 
עשויה אלומיניום וייעודית לבישול וצליה במיקרוגל. 
רשת 'סולתם', משווקת סידרת כלי בישול חדשה 
בצורה  במיקרוגל.  לבישול  המיועדת  ומהפכנית 
הסדרה  ונוחה!  קלה  יותר,  בריאה  יותר,  מהירה 
כוללת פלנצ'ות בגדלים שונים: ריבועית, מלבנית, 
הפלנצ'ות  במיקרוגל.  וצליה  לבישול  וסיר  עגולה 
והעברה  אחיזה  לנעילה,  מסיליקון  ידיות  בעלות 
המהווה  מיוחד   non stick ציפוי  ונוחה,  בטוחה 
במיקרוגל,  הצלייה  פעולת  את  המאפשר  פטנט 
צורך  ללא  המזון,  הדבקות  מונע  הוא  בנוסף 
פריכים,  טוסטים  בהן  להכין  ניתן  בשמן.   בשימוש 
סטייקים, אנטיספטי ועוד, ולקבל את פסי החריכה 
ברשת  להשיג  צליה.  במחבת  שמתקבלים  כפי 

חנויות סולתם וברשתות השיווק המובחרות.

הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 

קצרצרים

אחלה:  של  ופיקנטי  חדש  טאצ' 
מטבוחה  וסלט  רומני  חציל  סלט 
לאחלה  חדשים  חריפה  מרוקאית 

שטראוס. כשרות: שארית ישראל

קבוצת זוגלובק ממשיכה להרחיב 
ההפצה  בשירותי  פעילותה  את 
הצרכנים,  לקהל  מענה  ונותנת 
וללא  גלוטן  ללא  מוצרים  שצורך 
הפצת  באמצעות  סוכר  תוספת 
כשרות:  לייט".  "גרין  חברת  מוצרי 

חת"ס

מהישראלים   61%
חריף:  מעדיפים 
נותנת  מרדכי  יד 
לדרישה  מענה 
עם  דבש  ומשיקה 
תמצית צ'ילי חריף. 
בעל"ז  כשרות: 

מחזיקי הדת

את  מרחיבה  אלטמן 
"יומי"  מוצרי  סדרת 
ומשיקה  לילדים 
ללעיסה  "יומי"  טבליות 
בטעם בננה. כל כמוסה 
מיליארד  מכילה 
פרוביוטיים  חיידקים 
וחיזוק  הגנה  לטובת 

מערכות בגוף

חדשה  מוצרים  סדרת  משיקה  אסם 
תחת המותג ביסלי בשלושה טעמים: 
וסלסלה  מעושן  צ'ילי,  ספייסי 
מיוצר מתירס, מה  פיקנטית. החטיף 
קראנצ'י,  מרקם  לבעל  אותו  שהופך 
כשרות:  גלוטן.  ללא  ומתפצח.  קליל 

בד"צ העדה החרדית 

את  מבססת  "כרמית"  חברת 
המלוחים:  לקטגוריית  כניסתה 
של  מוצרים  סדרת  משיקה 
המותג  תחת  לחם  תחליפי 
איטלקי  בסגנון  (פניני)    Panini
טעמים.  במגוון  ועשיר  איכותי 
דגנים  קרקר  תכלול:   הסדרת 
עם קמח שיפון מלא ב- 5 טעמים, 
 3 ב-  טוסטונים  דגנים  קרקר 
 6 ב-  מיני כעכים  טעמים, טרליני 
טעמים ומיני קרקר ב- 4 טעמים. 

כשרות: וועסטהיים

ופלים – כל מה שלא ידעתם
כי  הידעתם 
היא  ישראל 
השניה  האומה 
בעולם בצריכת 
יודעים  ופלים? 
את  המציא  מי 
ואיך  הופלים? 

כל   ⋅ ופריכים?  טריים  הכי  אותם  משמרים 
בפה  מתוק  טעם  על  לכם  שישמרו  הנתונים 
ובלב לאורך זמן, עם אבי פקר – מנכ"ל ופלים 

ועוגיות מן

הישראלים אוהבים ופלים?
צירוף המילים "שוק הופלים" אולי נשמע קצת 
אומה  היא  שישראל  מסתבר  אבל  מצחיק, 
שצורכת וופלים לרוב: מספר 2 בעולם בכמות 
הופלים הנצרכת! שנייה רק לאוסטריה. לגבי 
מגוון הטעמים - כמו בכל העולם, הישראלים 
השני,  ובמקום  בופל  שוקולד  טעם  מעדיפים 
שמעניין  מה  לימון.  במחלוקת:  השנוי  הטעם 
ופלים  (גם)  אוכלים  העולם  בכל  שיהודים  זה 
(ופלים  מן  של  מהמכירות   20% מישראל: 

ועוגיות) למשל, מיועדות לייצוא. 

מהו המקור לופלים? מתי בכלל המציאו 
אותם?

לאכול  הסינים  נהגו  שנה  אלפיים  לפני  כבר 
עלי  מיוחדת:  בשיטה  הכינו  הם  אותם  ופלים, 
בין  וחלב.  ביצים  מקמח,  עשויים  היו  הופל 
טעימות  תוספות  מיני  להוסיף  נהגו  העלים 
בסין  הימים  באותם  זמינים  שהיו  ממוצרים 
הרחוקה, כמו אורז, פולי סויה וגבינה. הסינים 
נהגו להכין את הופל במחבת והיתה לו צורה 
התרחשה   1734 בשנת  עגולה.  עוגה  של 
במסעדה  כאשר  בתחום  הגדולה  המהפכה 
השף  ניסה  במקרה,  ממש  בלונדון,   קטנה 
להכין פנקייק לאחד מלקוחותיו בתנור הגריל 
שקיבל  והתוצאה  שלו  החדש  האלקטרוני 
שנים:  לאורך  חותמה  את  והשאירה  הפתיעה 

ופל טעים ומתוק... 

איך נוצר הופל של מן?
מאוסטריה  עלה  סבי,  ז״ל,  רוקח  מנחם 
שם  השנייה,  העולם  מלחמת  לפני  לישראל 
למתוקים  המפעל  את  משפחתו  השאירה 
שהיה ברשותה. בארץ, הקים יחד עם אביו את 
מחלקת הופלים במפעל 'ליבר'. לאחר פטירת 
ועצמאית  חדשה  לדרך  לצאת  החליט  אביו, 
את  תבדל"א  פנינה  אשתו  עם  ביחד  והקים 
בשטח  ברק  בבני  ופלים  לייצור  'מן'  מפעל 
שווקו  הופלים  ימים  באותם  חיד"א.  ברחוב 
לומר  מיותר  במשקל.  ונמכרו  פח  בקופסאות 
שהנוסטלגיה המתוקה זכורה לכל אנשי העיר 
לשם  הפכו  מן  של  הופלים  רק.  ולא  היום  עד 

דבר בכל העולם ומאז הכל היסטוריה...

מהו נתח השוק של המוצר במגזר החרדי?
במגזר  המוביל  הופלים  מותג  הינו  מן  ופלים 
בחודש  שערכנו  סקר  פי  ועל  בנוסף,  החרדי. 
האחרון עולה כי במגזר החרדי קיימת מודעות 
ל-80%  וקרוב  שלנו  למותג  גבוהה  מאד 
מעיד  זה  נתון  היטב.  אותו  וזוכרים  מכירים 
מן  מוצרי  של  העמוק  הקשר  על  עדים  כאלף 

והציבור החרדי.

לסיום,
מנת  על  מאוד  יבש  להיות  צריך  הופל  עלה 
על  לשמור  כדי  שלו.  הפריכות  על  לשמור 
הופלים טריים לאחר פתיחת האריזה, מומלץ 
לשמור אותם במקרר. והטיפ הכי חשוב כמובן: 
קחו לכם ופל של מן לצד כוס קפה בכל רגע 
ותיהנו מטעם  ביום שמתחשק לכם להתפנק 

ואיכות שאין להם מתחרים.

אסם מפתיעה במטבח
משיקה  'אסם' 
המבצע  את 
ש  ד ח ה
ה  ע ת פ ה '
 ' ח ב ט מ ב
לזכות  שיכול 
בסדרת  אתכם 
חשמל  מוצרי 
יוקרתיים לבית. 
ממגוון  רוכשים 
הבישול  מוצרי 

מתקשרים   ,₪  59.90 בסך  'אסם'  של  והאפייה 
שיהפכו  מוצרים  בחבילת  לזכות  ויכולים  לטלאול 
את המטבח שלכם למושלם. במהלך ימי המבצע 
תנור,  מקרר,  הכוללת  בחבילה  המשתתפים  יזכו 
לצאת  שמחים  "אנו  ומיקסר.   מיקרוגל  כיריים, 
מרגשות  זכיות  עם  שיפתיע  החדש  המבצע  עם 
המובילים  מהמותגים  חשמל  מוצרי  חבילת  של 
מנהלת  קידר-פייגין,  ליאת  גב'  אומרת  בעולם", 
והאפייה  הבישול  "מוצרי  באסם.  קולינרי  פעילות 
ומאפשרים  מטבח,  כל  של  בבסיסו  הם  אסם  של 
הכנה פשוטה וקלה של ארוחות ביתיות וטעימות". 
מבצע ההגרלות נערך בתאריכים כ׳ טבת 7.1.18 - 
8.2.18 כ״ג שבט ע״י אסם השקעות בע״מ. בהתאם 
הגרלות.  לעריכת  הכללי  וההיתר  המבצע  לתקנון 
WWW. אסם   באתר  המבצע  בתקנון  לעיין  ניתן 

אלברטו  עו״ד  בפיקוח  המבצע   .  OSEM.CO.IL
פסח.

מנפצים מיתוסים על שנת תינוקות
סוף  יורד  הלילה 
הילדים  סוף,  כל 
שקט,  והבית  ישנים 
מתחיל:  זה  ואז 
מתחיל  הקטן 
קולו  את  להשמיע 
ואת  העריסה,  מן 

וארוך  לבן  לילה  לך  מצפה  היום  שגם  מבינה 
יש  והאם  התופעה  עם  מתמודדים  איך  אתו. 
הקטנצ'יק?  עם  יותר  שקט  לילה  ליצור  דרך 
המתקדמת  הפורמולה  למהדרין,  סימילאק 
שהוכחה מדעית כמקנה עיכול קל והתפתחות 
שכלית בדומה לשל תינוק יונק, מנפץ לך את 
המיתוסים הקשורים לשנתו של התינוק שלך:

כדאי להשכיב את התינוק מאוחר כדי שיישן 
עד שעה מאוחרת יותר – לא נכון.

בשעה  להתעורר  נוהגים  רבים  תינוקות 
מוקדמת, אך אם משכיבים את התינוק לישון 
יתר  לעייפות  להגיע  עלול  הוא  יותר  מאוחר 
יתעורר בשעה  שפוגעת בשינה, כך שהתינוק 
רוצה  את  אם  יותר.  מוקדם  ואף  הרגילה 
דווקא  עדיף  יותר,  מאוחר  יקום  שהתינוק 

להקדים את שעת השינה שלו.

כדאי לדלג על שנת הצהריים כדי שהתינוק 
יישן היטב בלילה – טעות.

היום  פני  על  שעות השינה אמורות להתחלק 
הראשונים  בחודשים  הילד.  גיל  לפי  כולו 
התינוק אמור לישון כמה פעמים במהלך היום, 
ובערך מגיל שנה עד גיל שלוש הוא יישן, נוסף 
לשנת הלילה, גם שנת צהריים. שנת הצהריים 
אינה פוגעת בשנת הלילה אלא להיפך, עייפות 
להתקשות  לילד  תגרום  היום  במהלך  יתר 
של  קסמים  מעגל  ותיצור  בלילה  גם  להירדם 

עייפות וקושי להירדם.

כשהתינוק בוכה בלילה, הוא רעב – לא תמיד.
בחודשי חייו הראשונים, התינוק אינו מבחין בין 
לשלוש  או  לשעתיים  אחת  ואוכל  ללילה  יום 
ניתן  ומעלה  חודשים  חמישה  מגיל  שעות. 
ולהגיע  שלו  הליליות  הארוחות  את  להפחית 
שמונה  מגיל  ללילה.  אחת  להאכלה  בהדרגה 
במהלך  היטב  שניזון  תינוק  ומעלה,  חודשים 
היום אינו זקוק לאכילה או לשתייה גם בלילה. 
ולא  הרגל  מתוך  ובוכה  מתעורר  שהוא  ייתכן 
מחדש  להיכנס  כדי  לעזרה  זקוק  והוא  מרעב 

לשינה.

ילד שנרדם במיטה עם בקבוק יישן טוב יותר 
– ממש לא.

מסוכנת  בקבוק  בעזרת  במיטה  ילד  הזנת 
אוזניים  לדלקות  לו  לגרום  עלולה  היא  מאוד: 
הילד  אם  לחנק  לגרום  עשויה  ואף  ולעששת, 
לכך,  נוסף  האכילה!  של  בעיצומה  נרדם 
לשינה.  אוכל  בין  התניה  ליצור  מומלץ  לא 
עלול  אוכל  בעזרת  להירדם  שמתרגל  ילד 
הפרדה  צרו  בלילה.  רבות  פעמים  להתעורר 
הילד  אל תאכילו את  לבין האוכל,  בין השינה 
בין  מעט  והמתינו  לחדר  מחוץ  אלא  במיטה 

ההאכלה להשכבה של התינוק.

מצמיח  ושוב,  שוב  ובוכה  שמתעורר  תינוק 
שיניים – לא בהכרח.

תינוק שהיה רגיל לשנת לילה רצופה ושקטה 
הרבה,  ובוכה  שקט  אי  מגלה  ולפתע  יחסית 
השיניים  כאבי  שיניים.  מוציא  שהוא  ייתכן 
על  להקל  וניתן  במאוזן,  בשכיבה  מתגברים 
במשכך  או  ייעודית  משחה  בעזרת  התינוק 
חזקים  הכאבים  עם  לתינוקות  כאבים 
במיוחד. הוצאת השיניים מלווה בדרך כלל גם 
בתופעות כמו חום נמוך, ריור מוגבר והכנסת 
היד לפה פעמים רבות. אם התינוק רגיל מאז 
ומתמיד להתעורר ולבכות בלילה – ייתכן מאוד 

שלא מדובר בצמיחת שיניים.

ולקבלת  תינוקך  תזונת  בנושא  שאלה  בכל 
המומחים"  "צוות  למוקד  לפנות  ניתן  דוגמיות 
קליניות  דיאטניות  הכולל  סימילאק,  של 

בטלפון 0081-56-56-10.
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לאישה
מה חשוב לדעת לפני
שלוקחים הלוואה?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

משקה שוקולד עם עוגיות

טיפים
לעת  מעת  המינוס.  את  לסגור  כדי  או  חתונה  רכב,  לרכישת  אם  בין 
אנו נזקקים להלוואה ⋅ היום, יש לא מעט גופים שמציעים הלוואות- 
בנקאים, חברות כרטיסי האשראי, חברות מימון וגופים פרטיים ⋅ לפני 
שתתפתו לקחת הלוואה, אלה הדברים שחשוב שתדעו, שמעון דנינו, 
מנכ"ל Best Price, עושה סדר ומסביר ⋅ צריכים הלוואה? עצרו רגע!

○ מחלקים את קוביות השוקולד ל-4 ספלים.
○ יוצקים לסיר את השמנת עם החלב ועם ממרח הלוטוס ומביאים 

לרתיחה.
○ מסירים מיד מהאש ומוסיפים את ליקר התפוזים. מערבבים היטב.

○ יוצקים את תערובת החלב והשמנת לתוך כל ספל, ומערבבים עד 

שהשוקולד נמס.
○ מוסיפים פנימה את פירורי העוגיות ומגישים עם כפית.

אופן ההכנה:מרכיבים:

טעימה

שימרו על 
בטיחותכם בחורף

מריר  שוקולד  גרם   100
איכותי,

1 מיכל שמנת מתוקה
כוס וחצי חלב

שבורות  אוראו  עוגיות   7
לחתיכות קטנות

כפית ממרח לוטוס 

הבילוי  יותר,  עוד  קר  נעשה  הערב  ובשעות  מוקדם  מחשיך  היום  כאשר  הקרים  הגשם  בימי  כי  ידוע 
מנת  על  חמים  ומשקאות  מנחם  באוכל  מלווה  לבית,  מחוץ  ומשפחתיים  חברתיים  במפגשים  המועדף 

להזין  את הגוף והנפש.  רשת קפה גרג מציעה מתכון חם וחורפי

כבר  הקרירות  הערב  ושעות  בפתח,  החורף 
מחפשים  רובנו  הבית.  של  חימום  מצריכות 
מהקור  לברוח  מנת  על  פשוטות  דרכים 
תנורים,  מזגנים,  עם  ולהתחמם  ומהרטיבות 
אמצעי  אבל,  חשמליים.  וסדינים  רדיאטורים 
חימום אלא טומנים בחובם סכנות רבות כאשר 
ירון  אחראית.  לא  בצורה  בהם  משתמשים 
מה  משנה  "לא  מוקד:   G1 מנכ"ל   הורוביץ- 
כמה  ישנם  עליכם,  המועדפת  החימום  שיטת 
עליהם  להקפיד  מומלץ  שמאוד  בטיחות  כללי 
הגורם  את  שמהווים  אלו  במכשירים  בשימוש 
בעונת  ביתיים  ובאסונות  בשריפות  המרכזי 

החורף".



להציב  יש  בגז  או  חשמלי  חימום  מקור  כל   .1
כמו   – דליקים  מחומרים  משמעותי  במרחק 

שטיח, שמיכה ווילונות.

2. אין להשאיר בגדים לייבוש על מפזר חום או 
על תנור עם אש גלויה.

3. יש לנקוט משנה זהירות בקרבת ילדים ולהציב 
את מקור החימום הרחק מהישג ידם.

4. מומלץ להחזיק מטף כיבוי ביתי בבית היכול 
לתת מענה לדלקות קטנות ולמנוע דלקה גדולה 

יותר.

5. למשתמשים בסדין חשמלי, חל איסור לקפל 
את הסדין בעודו מחובר לחשמל.

למקרה  חירום,  תאורת  להחזיק  מומלץ   .6
שתתרחש הפסקת חשמל ממושכת. 

או  החשמלי  לדוד  טיימר  להתקין  מומלץ   .7
המתחבר  חכם  דוד  מתג  לרכוש  לחילופין 

באמצעות אפליקציה לטלפון.

כגורם  ידוע  חשמל  מכשירי  של  עומס   .8
במיוחד,  בחורף  ושריפות.  לקצרים  משמעותי 
חשמל  מכשירי  הרבה  להפעיל  נוטים  אנחנו 
מה  המערכת,  על  ומעמיסים  חשמל"  "זוללי 
ההמלצה  יתר.  להתחממות  לגרום  שעלול 
העיקרית היא לא להפעיל מספר מכשירי חשמל 
"זוללים" יחד, וודאי לא על אותו מפצל חשמל.

9 מומלץ מאוד להתקין לפחות גלאי עשן אחד 
בבית. גלאי העשן מעניק את האפשרות להתרחק 

ולהימלט מהמקום לפני שיהיה מאוחר מידי. 

שלמה,  בטיחות  מעטפת  להשיג  מנת  על   .10
רצוי מאוד לא להסתפק בגלאי עשן עצמאי אלא 
אסון  מונע  טיפול  המאפשרות  בפעולות  לנקוט 
באמצעות גלאי עשן אקטיבי המתריע גם במקרה 
לפלאפון  התראה  באמצעות  מהבית  היעדרות 

הנייד וגם למוקד הבקרה.

חטיבת המוקד של קבוצת G1 מספקת ללקוחותיה 
מהמתקדמים  חדישים,  טכנולוגיים  פתרונות 
אזעקה  מערכות  הביטחון:  בתעשיית  ביותר 
לגילוי פריצה, מערכות גילוי אש ומערכות כיבוי 
ומערכות  ואבדן  גניבה  למניעת  פתרונות   , אש 

בקרה מתקדמות. 

מטרות  יש  ההלוואה?  את  צריכים  אנחנו  למה  להבין  צריך  ראשית 
שהן סוג של מותרות, כמו חופשה או שיפוץ הבית. אך יש מטרות שהן 
בגדר הוצאה בלתי נמנעת כמו הוצאה בריאותית מפתיעה, סגירת חובות 
מיידית ועוד. מצבים אלה ומצבים רבים אחרים בחיים מעמידים אתכם 
באופן בלתי נמנע בפני הוצאה כספית. כל מקרה כזה דורש פנייה לקבלת 

הלוואה.
אחד החששות מהלוואה, הוא החשש מאי החזרתה. לרוב, אם לא תשלמו 
את ההלוואה במועד תחלו לקבל התראות, הנושא יעבור לטיפול משפטי, 
אם  ועיקול משכורת.  הארץ  מן  יציאה  עיכוב  עד  ואפילו  לפועל  הוצאה 
יש דירה בבעלותך יש חשש שהגוף המלווה ידרוש את מכירתו על מנת 
לסלק את החוב. בכל מקרה, אם תגיעו לתהליך כה ארוך, גם אם תשלמו 
וזה  בזמן  את הכסף  החזיר  לווה שלא  כתם של  עליכם  יוותר  החוב  את 

בעייתי לעתיד.

הלוואות מסוכנות
כאן  וקראתם על אנשים שלוו כספים מה"שוק האפור".  וודאי שמעתם 
המקום להסביר שכל גוף חוץ בנקאי שמלווה לכם כסף הוא שוק אפור, 
כך שהכוונה היא ל"הלוואות רחוב", הלוואות שאנו לא יודעים מי עומד 
מאחוריהן ואשר מגיעות לריביות אסטרונומיות ולכן מסוכן ללוות אותן. 
בהקשר הזה יש לציין חקיקה חדשה שעומלים עליה בכנסת שתגביל את 
הריבית לעד 15% שנתית. עד כמה זה מסוכן? קראו את העדות הבאה, 
שניתנה בעילום שם באחד מערוצי התקשורת: "אני כולי מעוקלת. אין לי 
כלום, יש לי שלושה עיכובי יציאה מהארץ". כך מתארת אם לשתי בנות 
הלוואות  של  המסוכן  לעולם  אותה  שהוביל  העגום  המצב  את  ים  מבת 
בשוק האפור, המנוהל על ידי ארגוני פשיעה. דבריה ממחישים ולו במעט 
את מה שיכול לעבור על אנשים רגילים לחלוטין שנקלעים לחוב כספי 
גדול, במציאות הישראלית הלא פשוטה. עבריינים מזהים את הטרף הקל 
ובכסות של עסק חוקי למתן הלוואות גובים ריבית אסטרונומית, מאיימים 
על החייבים, מאלצים לעבוד אצלם ואז להודות בעבירות ונושאים בעונש 
בעבור ארגוני הפשע. הבנתם? חשוב מאוד להבין ממי לוקחים הלוואות.

לסגירת  הלוואה  על  לדבר  חשוב  כזה,  למצב  להגיע  ולא  לנסות  כדי 
המינוס. הריבית על המינוס גבוהה יותר מכל ריבית על הלוואה שתוצע 
לכם. לכן, כדאי לקחת הלוואה כדי לסגור את המינוס. אך צריך להתנהל 
ביותר, שסכומה מאפשר  בחוכמה: לחפש הלוואה עם הריבית הנמוכה 

לסגור את המינוס ולשמור את חשבון הבנק מאוזן.

איך מחזירים?
אז בוא נדבר רגע על ההלוואה עצמה. ככלל - ככל שמספר ההחזרים גדול 
יותר על ההלוואה. לכן, העדיפו תמיד מספר החזרים  יותר, כך תשלמו 
שסכום  חשוב  ההחזר.  בסכום  התחשבות  תוך  אבל  האפשר,  ככל  קטן 
ההחזר יהיה סכום שתוכלו לעמוד בו לכל אורך תקופת ההלוואה. על מנת 
הוצאותיכם  גובה  מה  בדקו  להחזר,  האידיאלי שלכם  הסכום  מה  לדעת 
החודשיות מול הכנסותיכם ומתוך כך תוכלו לגזור את הסכום שתוכלו 

לגייס להחזר. זכרו להתחשב בכל ההוצאות השוטפות וגם בהוצאות חד 
פעמיות גבוהות שעלולות לצוץ. 

יש הלוואות המאפשרות להחזיר סכומי החזר משתנים מידי חודש. אם 
אתם יודעים על הוצאות גבוהות לא קבועות או אתם אמורים לקבל סכום 

כסף גדול בהמשך, כדאי לבדוק את האפשרות להלוואה מסוג זה.
האשראי  דירוג  וביניהם  גורמים  ממספר  נגזר  שתשלמו  הריבית  גובה 
שלכם. כלומר, עד כמה מסוכן להלוות לכם כסף. גם מספר החזרים גדול 
וסכום הלוואה גבוה יגדילו את הריבית, כיוון שהם משקפים סיכון גבוה 

יותר.
איך יודעים כמה ההלוואה "עלתה" לנו? זהו סכום ההלוואה + הריבית 
לכם  עלתה  כמה  לדעת  ותוכלו  ההחזרים  כל  סך  את  חברו  וההצמדה. 
ההלוואה והאם היא אכן משתלמת. אם לא, חפשו הלוואה בתנאים טובים 

יותר. לצורך כך ניתן להיעזר במחשבון הלוואה.

ממי לקחת הלוואה? 
נמוכה,  בריבית  כלל  בדרך  היא  בנקאית  הלוואה  אופציות.  לא מעט  יש 
מציעים  אמנם  מהבנקים  חלק  רב.  החזרים  מספר  ומאפשרת  יחסית, 
הלוואה מיידית וללא בטחונות, אך עדיין הלוואה בנקאית עשויה לקחת 
זמן, והרבה טפסים ובירוקרטיה, עד שהבנק יברר את מלוא רמת הסיכון 
לפנות  תוכלו  בנקאית,  חוץ  בהלוואה  מעוניינים  אתם  אם  שבהלוואה. 
היכולת  כאן  שלכם,  הפנסיוני  החיסכון  את  המנהלים  השקעות  בתי  אל 
ללוות וסכום ההלוואה מוגבלים לפי הסכום שחסכתם בחיסכון הפנסיוני, 
אבל הריביות נמוכות יחסית. קיימות הלוואות גם מחברות אשראי, בהן 

הריבית נוטה להיות גבוהה. 
מה  הוא  שלכם  בשיקולים  בשלל  יופיע  זה  שגם  חשוב  ביטחון,  ליתר 
הקנס או העונש על פיגור בתשלומים. העונש אינו רק קנס כספי, פיגור 
בתשלומים יכול לגרום לפגיעה בדירוג האשראי. פגיעה בדירוג אשראי 
אם  להם.  ומשכנתאות שתזדקקו  עתידיות  הלוואות  על  עלולה להשפיע 
וסכמו  למלווה  פנו  בתשלומים,  לעמוד  יכולים  ואינכם  הלוואה  לקחתם 

אתו על דרך לפריסת או דחיית תשלומים.
מנגד, רצוי לקחת הלוואות המאפשרות החזר מוקדם. סיום ההלוואה לפני 
לכם  רווח  זהו  והצמדה.  ריבית  הנושאים  פחות תשלומים  פירושו  הזמן 
והפסד לנותן ההלוואה. ולכן יש הלוואות הכוללות עמלת פרעון מוקדם, 
פרעון  עמלת  ללא  הלוואה  לבחור  עדיף  המלווה.  על  להגן  שמטרתה 

מוקדם, או עמלה נמוכה ככל האפשר.
לזהות  היודעת  פיתחה מערכת ממוחשבת   ,Best Price חברה חדשה, 
כבר בהתחלה את סיכויי הלווה לקבל הלוואה על סמך הנתונים שמילא. 
של  הסיכוי  ולכן,  בשוק  ההלוואות  ספקי  כל  עם  כמעט  עובדת  החברה 
גם אם מעולם  גבוה מאוד.  לווה לקבל הלוואה דרך Best Price הוא 
להציע  תוכל  המערכת  הלוואה,  לקבל  סורבתם  שלהפך  או  לוויתם  לא 
לא  היא  העיקרית  המסקנה  לכן,  לבחירתכם.   – אלטרנטיביים  פתרונות 
לאיתור  שוק  סקר  ערכו  לכם.  שמוצעת  הראשונה  ההלוואה  את  לקחת 
ההלוואה המתאימה באמצעות https://best-price.co.il/ ומצאו את 

ההלוואה הטובה ביותר עבורכם. 
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בעלי-חיים – בבהמות
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.קול תקיעת השופר."____ אסר ו____ שרי" )מועד קטן טז.(
4.חלל קעור בתחתית הספינה."בספינה וב____" )מכשירין 

ה ז(
7.אילו ידע בעל האבדה כי הדבר אבד ואינו יכול למצאו,בודאי 

היה מתיאש ממנו. אבל למעשה עדין לא התיאש כיוון שלא 
ידע כלל כי הדבר אבד לו. "____ שלא מדעת" )בבא מציעא 

כא: (
9.רמז לדבר,אחיזה כלשהי בדבר. "מה קרבנות יש להם ___ 

אף פאה יש לה ____" )נדרים ו: (
10.נאשם,מי שהגישו נגדו תביעה משפטית. "או שאמר להן 

ה___" )שבועות ד יב( )בלשון רבים(
12.בודאי ובודאי,לא כל שכן!"על ___ כמה וכמה" )ברכות 

סא: (
13.העלה ריח רע,הסריח. "ו__ היאר" )שמות ז יח(

15.כנוי רווח לדוד המלך שחיבר לפי המסורת,את ספר 
התהלים. __ זמירות ישראל. )שמ"ב כג א(

16.בייש את חברו. הלבין ____ חברו. )אבות ג יא(
17.מאותיות ה- א"ב.

19.כתב,תעודה. "וזה פרשגן ה____" )עזרא ז יא(

1.שנאה,קנאה,רוגז. "____ היתה בלבם" )חגיגה 
טו: (

2.מפרשיות השבוע.
3.נדיבות,יחס של רצון ואדיבות."משה נהג בה 

____   ____ ונתנה לישראל" )נדרים לח.(
5.דבר של ממש,דבר המחזיק מעמד.דבר של 

____ ) על פי גיטין ב ג(
6.פחות ערך,קל. "הנה אלפי ה____ 

במנשה")שופטים ו טו( )בהיפוך אותיות(
8.כנוי לאחת מקבוצות-הכוכבים."עשה ____ 

כסיל וכימה" )איוב ט ט( )בהיפוך אותיות(
11.יבום,נשואי יבמה. "שקדשה לשום ____" 

)יבמות נב: (
14.היכה,חבט,דפק. "על שם שהדלת ____ עליו"               

)רש"י שמות כא כה( )בלשון זכר(
16.מכשול,תקלה. "נתנו רשעים ____ לי" )תהלים 

קיט קי(
18.כך או להפך. "___ כנס ___ פטר" )כתובות 

יג ה(

מאונך מאוזן

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

איל, ויחמור, עז, בהמה, ומריא, עתודים בקר, ועיר, פר גדי, וצבי, פרא, גמל, ותאו, פרה האתון, חמור, צאן, 
הפרד, כבש, ראם, ואקו, כשב, רחלים, ודישן, מקנה, שה, והצפיר, סוס, שור, וזמר, עגל, שעיר, וטלה, 

עדר, תיש 

יתדוהצפירשלתישאגא

תאטצשרכחסהגישגאנא

דלשברבלונמענדרפהג

האשישיסקלאריתדואנ

דגעדמשמאתהשמגזאשו

תושסנהסזענאאמשיאפ

ירשאמאנישרשרידקרא

אשההסנמאילרתוואאנ

תרבגאישרישרוישאשו

פיבאדיתגואשממנאנת

ישאושערסנמסרנחנשא

כיתגדוארפשחיקשיאה

שעירשתואתושאדבאוצ

1. שם משפחתו של ה"בבא סאלי"
2. האם "החכם צבי" היה אשכנזי או ספרדי

3. הרמ"ק הוא...                                                                                                                   
4.ר' אלימלך מליזנסק היה מגדולי ה...

5. "שיטה מקובת" הוא אוסף פירושים על ה...
6. כתב את "ספר הישר"

7. ר' אליעזר אזכרי חיבר את...
8. מי חיבר את "ספר חסידים"?

9. באיזה מקום כתב ר' יוסף קארו את ה"שולחן ערוך"?
10. כיצד נקרא ספרו של ר' יעקב ממרויש שבו שאלות - חלום?

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. אבוחצירא 2. אשכנזי 3. ר' משה קורדבירו 4. חסידות 5. תלמוד 6. רבנו יעקב תם 
7. "ספר חרדים" 8. ר' יהודה החסיד 9. בצפת 10. שו"ת מן שמים
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3.5-3 חדרים
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 1,000,000

ם
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קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

לפרסום
03-6162228

■ בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

חזית, מעליה 2 חד' 
גדולים +מחסן+גג גדול, 

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

050- 5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

דופלקסים

 בשיכון ה', בשדרה, 
במפלס אחד בק-5 בניין 
חדש, 215 מ"ר ומעליו 

גג צמוד 200 מ"ר, כולל 
מחסן וחניה, 4,500,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

ק"1 ומעליה, 2 יחידות 
המושכרות ב- 6,200 

ש"ח. 2,800,000 בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

ר"ג, בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מ' בק"ג עם מעלית 
וכן דירת 45 מ', 2.5 חד' 

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,320,000. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 במינץ, 8 חד', ק"ד וגג 
עם מעלית + חניה ומחסן 

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 ברח' בן דוד אזור 
עוזיאל בק"ג 100 מ', 
משופץ ברמה גבוהה 
ומעליה גג בנוי, ניתן 

לעשות טאבו משותף או 
לחלק 2,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ רח' 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

וילות ובתים

אלעד

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 03-5797756,

050-5308742)30-30(_____________________________________________

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

 בטבריה, 5 חד', חזית, 
ב- 2 מפלסים, בק"א, 

סלון, מטבח ופינת אוכל 
גדולה. בק"ב, 4 חדרים 

גדולים, יש גם דלת כניסה 
נוספת לק"ב מחדר 

מדרגות, כולל חניה. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

 ,03-5797756 ,23
050-5308742)50-50(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 במוהליבר ענקית, 6 
חד', ק"2, 140 מ"ר עם 
אישורים לתוספות, 55 

מ', + חניה, פינוי מיידי, 
2,520,000 ש"ח גמיש 

בלעדי ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 03-5797756,

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בקרית משה 5 חד' 
חזית לגינה, ק"ג+ חניה+ 

מחסן, 2,500,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)39-39(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת ל 3.5 
חד' ול 2 חד' מושכרת 
ב- 6,700 ש"ח בק"ק 

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,900,000 

ש"ח גמיש, בלעדי, ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 ביהושע, בפרוייקט גן 
העיר, 5 חד', חדשה + מ. 
שמש וסוכה גדולה, ק"ב, 

חזית לגן העיר, כולל 
מחסן וחניה, 2,950,000 

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד'+ 2 

חד', מושכרת ב- 2,800 
ש"ח 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בהזדמנות! 6.5 חד', ק. 
הרצוג, חדשה + סוכה + 4 

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

_____________________________________________)48-05/18(2,050,000ש"ח 054-8402332 

דופלקסים

באר שבע

 דירת קוטג' 188 מטר 
אופציה 130 מ' ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק. הרצוג. 
050-5265899)52-3/18(_____________________________________________

■ 5 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,500,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,240,000. 

_____________________________________________)01-01(תיווך יעקב, 054-4901948

 ללא תיווך! דופלקס 5 
חד', מושקע ומתוחזק,

_____________________________________________)01-04ל(052-8330459

 בנרקיס, 3.5 חד', ק"ק 
עם מרפסת, גינה וגם גינה 

מרוצפת. תיווך יעקב, 
054-4901948)01-01(_____________________________________________

דופלקסים
 בבר אילן, דקה מהקריה, 

דופלקס 6 חד' + מרפסת 
35 מ"ר סגורה לחדר + גג, 

כולל 2 יחידות הורים, מטבח 
חדש משודרג, ניתנת לחלוקה 

בקלות + סוכה סגורה + 
_____________________________________________)01-04(אופציות, לל"ת,052-7627623

 באיזור פינוי בינוי, 4 חד' 
אפשר לחלק ל- 2 יחידות + 
אופציה לבניית יחידה נוספת 

+ מרפסת ענקית. תיווך יעקב, 
054-4901948)01-01(_____________________________________________

 בשטרסר, דופלקס מחולק 
ל- 2 דירות מטופחות, קומה 

ג' ו-ד', 2,600,000 ש"ח. ללא 
_____________________________________________)01-04ל(תיווך, 054-8408850 אחה"צ

 וילה חדשה יחודית 
ובלעדית! 6 חד' סלון 

ענק, 2 מטבחים 
מפוארים, 300 מ' בנוי 

על מגרש 400 מ', גינה 
יוקרתית סביב כל הבית + 
בייסמנת 70 מ' להשכרה, 
רק 4,500,000 ש"ח, רק 
ב- "אלעד נכסים", זהבה,

 ,03-9088872
0502-838399)02-02(_____________________________________________

 בעליון, בבלעדיות, 
דופלקס גג, 5 חד', אופ' + גג 
בטאבו + נוף, רק 2,000,000 

ש"ח. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)02-02(הנדל"ן, 052-3251213

 יחודי ובלעדי! בעליון 
)חרדי/ליטאי(, דופלקס 

5 חד' עם נוף פתוח לכל 
מערב + מדר' חיצוניות 
ליחידה, רק 2,100,000 

גמיש, רק ב"אלעד 
נכסים", זהבה, 
 ,0502-838399

03-9088872)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן עוזיאל, 
4 חד', גדולה ומושקעת, 
1,490,000 ש"ח. ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן, 
052-3251213)02-02(_____________________________________________

 חדשה בלעדית!! 
בג'ברין, 4 חד', משופצת, 

מטבח חדש וגדול, נוף 
מדהים מלא ליער + אופ', 

רק 1,520,000 גמיש. 
רק ב"אלעד נכסים" 

רפאל, 0528-939050, 
03-9088872)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בבית וגן, 3 חד' + 2 מרפסות, 

בנין קטן, אופ' להרחבה, 
054-9422194)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" בעליון! 3 חד' 

מרווחת ומושקעת, קומה א', 
1,320,000 ש"ח, גמיש, 

052-5752500)02-02(_____________________________________________

 בעליון, דירת 3 חד' + 
מדרגות חיצוניות + 2 גגות 

בטאבו. ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)02-02(הנדל"ן, 052-3251213

 בלעדי! בניסים גאון, 
3 חד' + גג בטאבו, 

סלון מרווח )יש הסכמת 
שכנים לבניה( - במקום 

1,500,000 רק 1,390,000 
גמיש, רק ב"אלעד נכסים" 

רפאל, 052-8939050, 
03-9088872)02-02(_____________________________________________

 בדב-יוסף, 3 חד', מרווחת 
ומשופצת, מושכרת ומעולה 

לחלוקה, 580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(אור-לנכס, 050-9500075

 הרב-עוזיאל, 3 חד', 
מרווחת ומשודרגת, מיקום 

מרכזי, 590,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(אור-לנכס, 050-9500075

 בשכונה-ט, 3 חד', 76 
מ"ר, מושכרת ב- 2,300 ש"ח, 

665,000 ש"ח. אור-לנכס, 
050-9500075)02-02(_____________________________________________

 מיניקוטג', 5 חד', כ"פ, 
דופלקס, מרפסת 60 מ"ר, 

חניות מקורות, אופציה מתחת 
לרעפים. חברת משלב יזמות 
_____________________________________________)02-02(ושיווק נדל"ן, 0584-611311

וילות ובתים

 4 חד' בפרויקט חדש 
ויוקרתי בבניה כרגע, 

1,414,000 ש"ח. חברת משלב 
יזמות ושיווק נדל"ן, 

0584-611311)02-02(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 בבניה החל מ- 

1,245,000 ש"ח. חברת 
משלב יזמות ושיווק נדל"ן, 

0584-611311)02-02(_____________________________________________

 בהרצל מתחרד באבן, 3 
חד', קב', אופציה מייידת ל- 2 
חד', מושכרת, 935,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-05(אדר נכסים, 052-4834706, 

 במעפילים מתחרד, 3 חד', 
מסודרת, אופציה ל- 2 חד', 

פינוי בינוי, 925,000 ש"ח. אדר 
_____________________________________________)02-05(נכסים, 052-4834706, רינה

 בקרן היסוד, מתחרד, 3 
חד', קג', מסודרת, פינוי בינוי, 

950,000 ש"ח. אדר נכסים, 
_____________________________________________)02-05(052-4834706, רינה

 בבר אילן, מתחרד, 3 
חד', קא' + מרפסת גדולה, 

מזגנים, מסודרת, כ- 80 מ"ר, 
1,300,000 ש"ח. אדר נכסים, 

_____________________________________________)02-05(052-4834706, רינה

 ברשי חזית כ- 65 מ"ר 
סמוך לר' עקיבא, מחולקת 

לעסק ודירה, תשואה, 8,000 
_____________________________________________)02-05ל(ש"ח, 050-5305219

 לשתי משפחות! 
בצייטלין, 3 )60 מ"ר( + גג 
בטון + מדרגות חיצוניות. 

*בשיכון ג', 5 חד', מפוארת 
ביותר + חניה + מחסן 

*בקרית משה, 5 חד' + 
מעלית + חניה + מרפסת 

שמש כחדשה! "אלוני 
_____________________________________________)02-02(נכסים" 052-7610603

 במרכז בבניה, 4-5 חד' 
מפרט עשיר, קבלן אמין, 

תוכניות במשרד. א.פנחסי, 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 3 
חד', 4 חד', 4.5 חד', 4 + גינה, 

5 + גינה, מפרט עשיר, קבלן 
_____________________________________________)02-02(אמין. א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות, באהרונסון, כ- 
100 מ"ר, מפוארת במיוחד, 3 
כיווני אוויר + חתימות שכנים 

בגג-בטון, 1,890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 חייבת להימכר במימון-
רמבם, בנין-חדש, 160 מ"ר, 

קומה נוחה, אופציה ל- 2 יח"ד, 
גמיש. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות, ברבי-יוסי, 100 
מ"ר, מטופחת, ק"א, חזית, 

מיידי, 1,900,000 גמיש. תיווך-
_____________________________________________)02-02(הנדל"ן, 050-4177419

 בלעדי! מציאה! 
בחנה סנש, דירת קרקע 

ברביעייה, כ- 300 מ"ר, 4 
חדרים + חצר + 2 יחידות 

דיור מושכרות, כניסה 
פרטית, חניה, משופצת 

מהיסוד, 3,300,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

_____________________________________________)02-02(והשקעות 054-4290600

 בחבקוק, 5 חד', כ- 
120 מ"ר, ק"א, מושקעת 

ושקטה, סלון ומטבח 
גדולים, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02("יאיר נדלן"052-7633978

 בנייה חדשה! בבית-יוסף, 
דירות 3/4 חד', יפות, החל 

מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ, 
240 מ', מחולקת ל- 4 + 

גג מוצמד בטאבו. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-7168090)02-02(_____________________________________________

 מציאה! בטרפון, 120 
מ"ר, מחולקת, משופצת, 3 

כ"א, 2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, ק"ב 
ואחרונה + אופציה, 1,650,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! 
בז'בוטינסקי 3/4 חד' מרווחות, 

החל מ- 1,400,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בבן פתחיה גג + אישורים 
לבנייה מיידית, 500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בברוט, 
מפוארת. ***4 ח' באזור חידא, 

מפוארת + מעלית. תיווך 
_____________________________________________)02-02(אלטרנטיב, 054-5500263

 בהר השלום, 6 מפלסים, 
12 חד', 3 חניות, אפשרות 
לחלוקה, 6,390,000 ש"ח. 

חיים,"חמד נכסים"
050-6452128)02-02(_____________________________________________

 באלוף הנצחון )בהמשך 
לאלוף שמחוני( בבנין חדש 

בבניה ע"י קבלן אמין, 
דירות 3-4-5 חד' מפוארים, 
החל מ- 1,600,000 ש"ח 
כולל חניה. ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 
מחולקת ל- 3 יח', מושכרת ב- 

7,000, קומה שניה ואחרונה, 
1,350,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! חדש! בהר 
שלום בית פרטי, כ- 400 

מ"ר, 4 מפלסים, נוף 
מדהים, מיקום מיוחד + 
חניה, מיידי, 5,500,000 

ש"ח, גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)02-02(_____________________________________________

 בבנין-חדש באהרון-דוב, 
פנטהאוז יוקרתי, 200מ'. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבנין-חדש, 
פנטהאוז מפואר, מעל 200 

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בלוין דירת-גן, 5 חד', 140 
מ' + 80מ' גינה, 2,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 באמצע בניה! בגולומב, 
פנטהאוז מפואר, 5 חד', 

3,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 באמצע בניה! בגולומב, 
דירת-גן, 4 חד', 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בלעדי, פנטהאוז באזור 
חיד"א + מעלית + מרפסת 

ענקית. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)02-02(_____________________________________________

 באהרון דב, דירת גג, 
5 חד', 160 מ"ר, 80 
מ"ר בכול קומה + גג 
ענק פתוח, מושקעת 

ומפוארת )ניתן לחלק ל-4 
בקלות(, כניסה פרטית, 
חזית, חניה, 2,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)02-02(_____________________________________________

 באבן שפרוט! ענקית! 
לא להאמין! 5 חד', שני 

מפלסים + גג מרוצף, 
225 מ"ר, 2,250,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)02-02(_____________________________________________

 בכהנמן/עזרא, דופלקס 
5 חד' גדולים, ק"ד ללא, 3 

כ"א + אופציה לבניה ובגג, 
2,750,000 ש"ח, 

050-4188333)02-05(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים מול 
מתחם העיריה, דופלקס 
8 חד', 240 מ"ר, קומה 

שלישית + מעלית, 
משופצת, 3,390,000 

ש"ח. חיים,"חמד נכסים"
050-6452128)02-02(_____________________________________________

 באזור מנחם, ד.גג יפהפיה, 
מושקעת מאוד! 5 גדולה + 

י.הורים + מרפסות, ק"ב, 
חזית, 3,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי! באחיה-
השילוני, דירת-גג, 150 
מ"ר, 3 חד', 75 מ"ר + 

2 למעלה וגג ענק, ק"ב 
ואחרונה, משופצת, כ' 

מיידית, 2,350,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
דופלקס 5 חד', ק"ב, אחרונה, 

משופצת כחדשה ניתן להפריד 
ליחידה, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 ברמבם, דופלקס, 5 
חד' )3+2(, 160 מ"ר, ק"ג, 
חזית, שכנים רוצים לעשות 

מעלית, משופצת. א.פנחסי, 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 ברב שך, דופלקס 7 חד' 
)4+3(, ק"ד + מעלית + 

חניה, מצב מצוין, חזית, ניתנת 
לחלוקה, 2,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הלוי, 
דופלקס מושקע, 5 ענקית, 

יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2,580,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור מלאכי, דופלקס, 
170 מ"ר, 5ח' + מרפסת, 

ק"ג, 2,250,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! דירת 5 חד', 
ענקית, 130 מ"ר ברח' הנגב 

פ.כץ, מעלית וחניה! נטלי סולו 
_____________________________________________)02-02(רוזנברג רימקס, 054-2171235

 בלעדי! באזור נחמיה, 5 
חד', 110 מ"ר, ק"ק, חזית, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בפדרמן 
החדש, 5 חד', ק"6 מעל 

כולם, מיידי, מפתחות 
ב'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)02-02(_____________________________________________

 ביגאל-אלון, 5 חד', 
ענקית, 115 מ"ר, 

משופצת ויפה + יחידת 
הורים + מרפסת סוכה + 

חניה, לל"ת, 
1,950,000 ש"ח, 

054-4850066)02-05(_____________________________________________

 מציאה! ברימון, 4 חדרים 
בלי טאבו, 1,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בטבריה, מחולקת 5 
חדרים, 2,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בעזרא/חזו"א, 5 חד', 
ענקית, חדשה, 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 במהרש"ל 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 באזור ר' טרפון, 4 חד', 95 
מ"ר, מרווחת, משופצת, ק"ב, 

א. בצד, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 4.5 חד', 
100 מ"ר + אופציה בגג בטון 

)גג פרטי בטאבו(, ק"ג + 
מעלית, משופצת, נוף פתוח. 

_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בדוב הוז, 4 חדרים, 
קומה א', עורפי, 3 כיוונים, 

חניה רשומה, פינוי באוגוסט 
2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)02-02(אדוארד

 במתחם אוסם בבן 
נריה, 4 חדרים, מפוארת, 

קומה ראשונה, חזית! 
ב- 2,180,000 ש"ח, 
גמיש. להב נכסים, 

050-41077750)02-02(_____________________________________________

 מציאה!! באלישע 
אזור חבקוק, 4 חדרים, 
מפוארת, כ- 90 מ"ר + 

מעלית וחניה, רק ב- 
1,895,000 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-41077750)02-02(_____________________________________________

 בחידושי הרי"ם, 4 
חדרים, מאורת ומטופחת, 3 

כיווני אוויר. תיווך, 
050-5556162)02-03(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה 
בשלוש-השעות, 4.5 חד', ק'ב, 

מעלית, ענקית ומפוארת, 
מרפסת שמש, סוכה, מחסן 
וחניה, רק 1,780,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 דירת גן באוסישקין, 4 
חד', 80 מ"ר, גינה, משופצת, 
אופציה 30 מ"ר, 1,590,000 
ש"ח, גמיש. מ.כהן נכסים, 

052-7684074)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל 14, 
4 חדרים, קומה 2, חזית, 100 
מ"ר + מרפסת סוכה, מעלית 

וחניה. דוד גרוס רימקס, 
072-3263850)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! 4 חדרים 
בפרדס כץ, חזית לשלמה בן 
יוסף השקט, ק.4 אפשרות 

לבניה על הגג. נטלי סולו 
_____________________________________________)02-02(רוזנברג רימקס, 054-2171235

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 

ואחרונה! חזיתית, 3 
כיווני אוויר! רק 6 דיירים! 
+ א.הרחבה בצד + בגג. 

"מקסימום נדלן" 
052-2452820)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות! דחוף! 4 
חד' + מעלית + אפשרות 

חניה + סוכה + יחידת 
הורים + 3 כ"א! בבנין 

חדיש! 1,690,000 ש"ח. 
"אלוני נכסים"
052-7610603)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן דוד, 4.5 
חד', 100 מ"ר, מרווחת, ק"ב, 

משופצת *באבני נזר, 4.5 חד', 
110 מ"ר, ק"ב + מעלית + 

חניה, חזית, 3 כ"א. א.פנחסי, 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 באליהו-הנביא, 4 חד', 
חזית, משופצת, 3 כ"א, 

2,000,000. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בשפת-אמת, 
4 חדרים, 100 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, 

ק"ב, חזית, סוכה + 
חניה, 2,150,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)02-02(_____________________________________________

 בבנין חדש באנילביץ דירת 
4 חד' אחרונה, 2,200,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה-חדשה, 4 חד' + יחידה, 

החל מ- 2,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בהרב-קוק, 4 חדרים, 
מפוארת + יחידה מושכרת. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד', חדשה 
ומפוארת, 3 כ"א + חניה, 

2,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בצייטלין, 4 חד', 
מושקעת, חזית, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בבן-זכאי, 4 חד', 
משופצת, חזית, 2,180,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בהחלוצים, 4 חד', ק"א 
+ מעלית, כחדשה, 95 מ"ר. 

_____________________________________________)02-03(תיווך, 054-8536444

 בפ"כ, ענקית, אזור 
א"א, מעולה לחלוקה, 

ק"ב, מפתחות, 
1,250,000 ב'אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)02-02(בועז' 050-4156080

 באזור מימון/רמב"ם, 60 
מ"ר, מחלקת לשתי יחידות 

משופצות, ק"א )אופציה 
לפינוי-בינוי(, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)02-02(_____________________________________________

 חדש! לקראת בניה באזור 
יצחק-שדה! דירות 3,4,5ח' 

יפהפיות! תוכניות 
_____________________________________________)02-02(ב"אפיק נכסים" 03-5791514
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 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, 90 מ"ר ו- 30 מ"ר, 
משופצת כחדשה, קרקע, 

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-05/18(054-4418142 שיכון א'

טבריה

 דירה 5 ח' + יחידה 2 ח' 
בק.שמואל + חצר בהזדמנות, 

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח,

052-7103979)49-08/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בנחל סורק, 3 חד', 
ק"1 ואחרונה, גג בטון, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 03-5797756,

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 ירד המחיר, בדוד 
המלך, ליד העיריה, ק"ב, 
עורפי, מטופח, 75 מ' + 

אופ' ממשי של 15 מ"ר,  
1,530,000ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 
של 3 חד', ק"א, טאבו 

משותף, 2,025,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

נתניה

מודיעין עילית

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, ברח' טבריה, קרוב 

לרח' עמי, משופצת, 
עורפית, 1,430,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

חיפה

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח, 

_____________________________________________)49-8/18ל(052-7103979

 בהזדמנות בר' יהודה 
הנשיא, 4 חד' + אופציה לחדר 
נוסף + מקווה + יחידת דיור, 
_____________________________________________)50-03/18ל(ק"ק + 2 גינות, 08-6555368

+5 חדרים

פתח תקווה

 בדוד המלך, 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ק, משופצת מהיסוד 

+ חצר צמודה, גנרטור, 
052-7171748)51-02/18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
85 מ' + 50 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,900,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

הרב קוק 23, 
 ,03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בירמיהו ק"א, עורף, 4 
חד', משופצים, סלון גדול 
מאוד, חד' גדולים, 3 כ"א, 

כולל חניה, 1,890,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 בשמעיה ליד רמבם, 
4 חד' עם נוף, ק"ב, 

משופצים ברמה גבוהה, 
בבנין חדש, 1,880,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב,

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

 ברח' בן גוריון ליד רח' 
מנחם, ק"ב 4 חד',

משופץ, סלון גדול וחד' 
גדולים, חזית, מעלית, 
כולל חניה, 1,950,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

גבעת שמואל

גני תקווה

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)52-25/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בארלוזורוב החרדי, 
4 חד', ק"ג, 3 כיווני אור, 

משופצת, מאווררת + נוף, 
950,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)01-04ל(050-4167200

 בבן זכאי קרוב לשד' 
גרשטנקורן דירת 95 

מ' לא משופצת, קומת 
קרקע, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 4 חד' חזית, בקוק 
מרכזי, ק"ג+ מעלית, 
יפיפיה, בנין חדיש+ 

מחסן 28 מ"ר מושכר, 
2,300,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)52-04/18ל(מאד. 054-8410041

 ברח' הירדן, דירת 4 חד', 
100 מ"ר + אופציה, חזית. 

_____________________________________________)01-04(תיווך, 052-2223812

 באליעזר, 4 חד' גדולה, 
ק"ב + אופציה, 95 מ"ר + 

סוכה גדולה, לל"ת, 1,985,000 
_____________________________________________)01-04(ש"ח, 052-7651162

 4 חד' בהירדן ליד 
רח' הרב שך, ק"ק עם 

אישור בניה לחדר נוסף, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)01-01(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8144852 /

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה 
ברמת שלמה ירושלים

בתוקף תפקידנו ככונסי נכסים מטעם בית הדין הרבני האזורי בירושלים  הרינו 
בנכס מקרקעין   זכויות  לרכישת  הצעות  להגיש  הציבור  להזמין את  מתכבדים 

כדלהלן:
והידועה   , בירושלים   87 זלמן דרוק  4 חדרים  המצויה ברחוב  דירה בת    .1
לדו"ח  הדירה"(.בהתאם  להלן:"   (8 חלקה  תת   39 חלקה   30565 כגוש  גם 
שמאי על הדירה חלה תוכנית 14000א' " רמת שלמה – הרחבת יחידות דיור 

ירושלים" מכוחה ניתן להרחיב את הדירה.
הצעות לרכישת הדירה, כשהן נקובות בשקלים, יש  להגיש בכתב על גבי   .2
טופס הצעה המצוי במשרד הח"מ  עד ליום ה 15/02/2018  למשרדי כונסי 
הנכסים  - עוה"ד גבריאל מויאל מרח' מנחם 19, בני ברק ו/או אצל עוה"ד 
משה וולפוס מרח' כנפי נשרים 15 ירושלים , בין השעות 09:00 עד 17:00, 
מספר  כתובתו,  ת.ז.,  המלא,  שמו  את  לסכום,  נוסף  המציע,  יפרט  בהצעה 

הטלפון שלו, מספר הפקס וכתובת הדוא"ל.
בלתי  אוטונומית  בנקאית  ערבות  או  בנקאית,  המחאה  לצרף  יש  להצעה   .3
מותנית ברת פרעון עם דרישה,  לפקודת כונסי הנכסים הנ"ל, בגובה 5% 
האחרון  מהמועד  חודשים  לארבעה  בתוקף  תהא  ואשר  ההצעה  מסכום 
לא  ו/או  מהצעתו  בו  יחזור  והוא  תתקבל  שהצעתו  מציע  הצעות.  להגשת 
ישלם את תמורת הנכס ע"פ הצעתו ו/או לא יחתום על חוזה המכר, בנוסח 
יחולט  זכייתו,  על  לו  שהודע  מיום  יום   14 בתוך  הח"מ,  במשרדי  המצוי 
סכום ההמחאה הבנקאית או הערבות שהפקיד. מציע שהצעתו לא תתקבל, 
תוחזר לו הערבות/הסכום שהופקד, ללא פיצוי ובערכו הנומינלי ללא הפרשי 

הצמדה וריבית.
ארבעים  מאות  חמש  מיליון  )שני   ₪  2,545,000 מ-  תפחת  לא  ההצעה   .4

וחמישה אלף שקלים חדשים(.
הנכס ימכר במצבו "AS IS" ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את כל   .5
הפרטים הנוגעים לדירה, לרבות מצבה הפיזי, הרישומי, התכנוני והמשפטי, 
אפשרויות הניצול שלה, לרבות האפשרויות הקיימות מכח תוכנית 14000א' 
הנ"ל, ככל שקיימות כאלה וכל ההיבטים האחרים מכל סוג שהוא הקשורים 
ו/או הנוגעים לדירה ולסביבתה וכן חיובי המיסים, האגרות וכל ההוצאות 

אשר יחולו בקשר לדירה.
למצבה  בקשר  כל אחריות  למוכרים  ו/או  לח"מ  ולא תהיה  אין  כי  יודגש   .6

המשפטי, התכנוני, הרישומי ו/או הפיסי של הדירה. 
אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,   .7
והם יהיו רשאים לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים בנפרד או במאוחד, וכן 
עם אחרים לפי שיקול דעתם, כולל מו"מ והתמחרות ביניהם. דיני המכרזים 
לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה במסגרתה ועל הליך בחירת 
הזוכה ולא ישולמו דמי תיווך כ"כ רשאים הח"מ להאריך את מועד קבלת 
ההצעות ו/או לפרסם הזמנה נוספת לקבלת הצעות, הזוכה יחתום על הסכם 

לרכישת הדירה בהתאם לנוסח המצוי במשרדי הח"מ בלבד. 
7/2/18 בשעה  וליום   16:00 23/01/18 בשעה  ליום  בדירה מתואם  ביקור   .8

.16:00
מכירת הדירה כפופה לאישורו של בית הדין הרבני האזורי בירושלים.  .9

גבריאל מויאל, עו"ד  משה וולפוס, עו"ד      
כונס נכסים       כונס נכסים   
טל: 03-5758484,  טל: 02-6522335,      

פקס: 15336192102 פקס: 02-6536963   

 ביגאל אלון, 4 חד' + 
יחידה, ק"כ, כ- 115 מ"ר, 
מאווררת, מטבח יוקרתי, 

2,200,000 ש"ח, 
_____________________________________________)01-04ל(050-3331350

 דירת 4 חד' מרווחת 
ומשופצת ברחוב ז'בוטינסקי/

סוקולוב, איזור שקט, 
_____________________________________________)01-04ל(054-7275419

 4 חד' גדולה באליעזר, 
ק"א, חזית, משופצת, 

דרום מערב, כולל חניה, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)01-01(_____________________________________________

 ברח' הירדן, דירת 4 חד', 
100 מר' + אופציה, חזית. 

_____________________________________________)01-04(תיווך, 052-2223812

 מציאה! באזור רבי 
עקיבא הראשונים, 4 
חדרים בבניין חדש, 

חזית לראשונים + חניה 
בטאבו! ב- 1,850,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-41077750)02-02(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת בשבטי 
ישראל, 4ח', חזית + מעלית 

+ מחסן 30 מ"ר + א.חלוקה, 
2,100,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)02-02(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 4ח' + 
י.הורים + 2 סוכות, ק"א, 3 

כ"א, 1,890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02("אפיק נכסים" 03-5791514

 ירושלים, ק"א, 4.5 
חד', 105 מ"ר + יח"ד, 

2,050,000 ש"ח, 
מושקעת מאוד. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)02-02(_____________________________________________

 אבוחצירא, 4 חד', 
ק"ד, 93 מ"ר, כחדשה + 
ריהוט, 1,580,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)02-02(_____________________________________________

 באבוחצירא-המכבים, 
4 חד', 100 מ"ר, חזית, 

מטופחת, בנין מתחרד, מחיר 
גמיש. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות באלישע, 4 
חד', ק"ב, חזית, משופצת 

כליל, סוכה גדולה, חניה, מחיר 
גמיש. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בוולפסון, 3 חד', 
ענקית, 100 מ"ר, קא', חזית, 

מצב מצוין. א.פנחסי, 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בבניה! בחיים לנדאו, 
דירות 3 חד', 1,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד', חדשה, חזיתית, מעלית 

+ חניה, 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 מציאה! ברמב"ם 3 
חד', קומה א', משופצת, 

1,380,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות בבורוכוב 14, 
דירת 3 חדרים, ק"ק, גדולה 
במיוחד, 100 מ"ר + חצר 
גדולה. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות ביהודה הנשיא 
5 ר"ג )גבול ב"ב(, 3 חד', ק"ב, 
כ- 65 מ"ר, עורפית. דוד גרוס 

_____________________________________________)02-02(רימקס, 072-3263850

 בוולפסון, 3 חד', 70 
מ"ר + מ.סוכה 13 מ"ר, 

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. "מקסימום נדלן" 

054-4340843)02-02(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 3 חד', 75 
מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת 

כחדשה, 1,550,000 ש"ח *ברב 
קוק, 3 חד', 70 מ"ר, ק"ב, 

משופצת,חזית, 1,580,000 ש"ח, 
_____________________________________________)02-02(גמיש. א.פנחסי,  03-5799308

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"א + אופציה 20 מ"ר, 
מצב מצוין, 1,440,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא, 3.5 
חד', 70 מ"ר, ק"ב, אחרונה, 

אופציה בצד 30 מ"ר + 
אישורים + א.בגג, משפצת, 

חזית, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 3 חד', 75 
מ"ר + אופציה בד 30 מ"ר 

כולל רצפה ועמודים ובגג בטון, 
ק"ג, משופצת. א.פנחסי, 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בלנדאו במרכז המסחרי, 
3.5 חד', כ- 85 מ"ר, 

מטופחת עם נוף מדהים + 
מחסן וחניה, ב- 1,880,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד' + סוכה, מעלית 

וחניה, היתרי בניה, 
לכ-20 מ"ר. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)02-02(בועז' 054-8474843

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חד', חתימות שכנים 
לבניה בגג, 1,320,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
054-8474843)02-02(_____________________________________________

 בדוב הוז בלעדי, 3 חד', 
75מ', ק"א, חזית, מרכזי, 
מיידי. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

054-8481204)02-02(_____________________________________________

 בסומך, 3 חד', ק"ב, 
חזית, 70 מ"ר, הקודם 

זוכה! 1,280,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

054-8481204)02-02(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה 
בתחילת בניה, 3 יפה + 

מ.שמש, 1,280,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)02-02(_____________________________________________

 באזור הוילות! 3ח' 
מיידית! ק"ב, חזית, 3 כ"א, 

מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)02-02(_____________________________________________

 מנחם-בגין, 3 חד', 
ק"ג, 60 מ"ר, אופציה 

120 + אישורים, 
משופצת, 1,400,000 

ש"ח. "אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בסמטת-
אז"ר, 3.5, ק"ק, 80מ', 

מפוארת, גינה מרוצפת, 
1,790,000 ש"ח. 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
054-8481204)02-02(_____________________________________________

 באזור סירקין, *3ח', 67 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,490,000 
ש"ח. *100 מ"ר, ק"ב, חזית, 
סלון ענק, 1,820,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)02-02(_____________________________________________

 באזור רבינא, 3ח' גדולים 
+ מרפסות, ק"ג, חזית, 3 כ"א 

+ א. למעלית, 1,650,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)02-02(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
ק"ד, 80 מ"ר + אופציה 

60, כ"א מצוינים, 
1,350,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)02-02(_____________________________________________

 למבינים, בר"ע-טרפון, 
3.5 חד', מפוארת במיוחד, 

נוף, מעלית, 1,680,000 ש"ח, 
גמיש. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)02-02(_____________________________________________

 בלעדי!! בניסנבוים, 
3 חדרים, גדולה, י' 

הורים, חדשה לקראת 
סיום בניה, ק"ג, חזית 
+ מעלית, 1,750,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בשמידמן 
)הר השלום(, 115 מ"ר, 3 

חדרים, ענקית! חדשה, 
מושקעת ומפוארת 

)ניתן לחלק ל-4 בקלות(, 
כניסה פרטית, חזית, 

חניה, 2,250,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)02-02(_____________________________________________

 3 חד', משופצת כחדשה, 
ברבי עקיבא, חזית, ק"ב, 
1,500,000 ש"ח לרצינים 

_____________________________________________)02-03ל(בלבד, 052-7677405

 בנורדאו - דקה 
מבני-ברק! 2 חד', 60 

מ"ר, קב', חזית, ניתנת 
לחלוקה ל- 3 חד', רק 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)02-02(_____________________________________________

 בגנחובסקי! 3 חד', 
קא', חזית, אופציה 

להרחבה, 1,475,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל 57 
קומה 1, 3 חדרים, 65 מ"ר, 
משופצת + סוכה. דוד גרוס 

_____________________________________________)02-02(רימקס, 072-3263850

 בבלעדיות בחלוצים 17, 3 
חדרים, קומת קרקע )מוגבהת 
מהכביש(, 70 מ"ר + חצר. דוד 

_____________________________________________)02-02(גרוס רי/מקס, 072-3263850

 בהזדמנות! המחיר 
ירד! בברוט, 2 חד', ק'ב + 
20 מ"ר משטח להרחבה 

+ סוכה, משופצת מהיסוד, 
רק 1,210,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)02-02(נכסים, 052-7684074

 ביאליק, 2.5, קו' קרקע, 
כ- 50 מ"ר, 1,200,000 מפתח 

במשרד. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)02-02(אורי תיווך אדוארד

 סוקולוב, 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קו' א', אפשרות הרחבה 
כ- 40 מ"ר, 1,400,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)02-02(אורי תיווך אדוארד

 המזל שלכם הגיע - אל 
תחמיצו! בז'בוטינסקי, 

2 חד', 60 מ"ר, מחולקת 
לשתי יחידות מושכרות! 

רק 1,185,000 ש"ח 
הקודם זוכה! "אביחי - 
_____________________________________________)02-02(מתווכים" 03-5701010

וילות ובתים
 בעוזיאל, 6 חד', כ- 170 

מ"ר, דו משפחתי, 2 מ"ש, 
ממ"ד. "רי/מקס" - משה 

_____________________________________________)02-02(דסקל, 050-5926021

 ברמבם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר, מעלית + חניה, 
3 כ"א, קו'1. "רי/מקס" משה 

_____________________________________________)02-02(דסקל, 050-5926021

 יוני נתניהו, 5 חד', קו'6, 
מעלית + חניה + נוף, מיידי. 

"רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)02-02(_____________________________________________

 ברימון, קו' 12, 4 חד', 
ענקית, 118 מ"ר + נוף. רי/

מקס משה דסקל, 
050-5926021)02-02(_____________________________________________

 יוני נתניהו, 4 חד,' קו'1, 
מעלית + חניה, מיידי. 

"רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)02-02(_____________________________________________

 בישמח משה, 120 מ"ר 
ק' ד' ללא, 1,530,000 ש"ח. 

רחלה, 052-3506176. 
אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן, 

052-3524841)02-02(_____________________________________________

דימונה
 3 חד', קא', מטופחת, 

מיקום מבוקש, מושכרת ב- 
2,000 ש"ח, גמיש, 

050-4137755)02-03(_____________________________________________

 בהזדמנות צמוד לצאנז 
שלב ג', ק"א, 82 מ"ר, 

560,000 ש"ח. ידידיה-לוינגר, 
0527-166-160)02-02(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 צמוד לצאנז, דירת נוף)ש( 
- פנורמי לכינרת והארבל 

מבודדת, 4.5 חד', 100 מ"ר, 
850,000 ש"ח. ידידיה-לוינגר, 

0527-166-160)02-02(_____________________________________________

 בשיכון ד' במתחרדים, 
3 חד', ק"ב, משופץ מהיסוד, 
סוכה, בנין-מתחרד, 515,000 

ש"ח. ידידיה-לוינגר, 
0527-166-160)02-02(_____________________________________________

 ברמת שלמה, קוטג' 
5 וחצי חדרים, 200 מ"ר, 

2,900,000 ש"ח. מאור נכסים, 
052-7681123)02-02(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 5 )110 
מ"ר נטו( + חצר 35 מ"ר + 

חלל, כ"פ, שמש, ניתן לחלק 
ל- 3! 2,200,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': קוטג', 5 + 
חצר פרטית 25 מ"ר, חלל 45 

מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 
2,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 4 משופץ )104 
מ"ר נטו( + מחסן, מרפסת, 

נוף לסוכה, גישה נוחה, 
2,620,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-02(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 3 חד' + 
ת.ב.ע., סלון גדול, 4 כ"א, 

נוף, ק"ב, מציאה! 1,530,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים: 

02-5713375)02-02(_____________________________________________

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד' + חלל + מרפסת 
סוכה, ק"ב, מעלית, נוף, 

1,850,000 ש"ח! 
_____________________________________________)02-02(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 3 חד' + משרד 
+ מרפסת סוכה + ת.ב.ע., 
כ"פ, נוף, שמש, 1,850,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)02-02(_____________________________________________

 בעוזיאל, 3.5 חד' גדולים, 
82 מ"ר, 2 מרפסות סגורות, 
2 מטבחים, ק"א, משופצת, 
מיידי, קרובה לרכבת ולבית 
כנסת, 2,100,000 - לפנות 

_____________________________________________)02-02(לדניאלה, 050-8212020

 בפרויקט בגילו )כרמל(, 
_____________________________________________)02-03ל(דירת 3 חד', 054-8476631

2-2.5 חדרים
 בנווה יעקב, 2 חד', 
משופצת + גינה במחיר 

מציאה - תיווך משה,
054-9388085)02-02(_____________________________________________

 בעיר גנים, 2 חד', קומה 
ב' עם פינוי בינוי. תיווך משה, 

054-9388085)02-02(_____________________________________________

 זכות לדירה בנתניה, יש 
תב"ע, ערך השמאות 450,000 

ש"ח, רק ב- 300,000 ש"ח, 
_____________________________________________)02-02(052-7185777 לרציניים בלבד!

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

דופלקסים

וילות ובתים

 בכפר גנים ג' מזרח, 
דופלקס פנטהאוז 5 חד', 
כ- 150 מ"ר + מרפסות 

+ גג פתוח -70 מ"ר, 
3,270,000 ש"ח, 

 ,052-2461865
03-6769084)47-6/18(_____________________________________________

 "הס נכסים" בשכונת 
חדר גנים באזור הוילות 

השקט, 4 בתים חדשים, 220 
מ"ר בנוי + גינה, כ- 100 מ"ר 

+ 2 חניות. יהודה הס, 
050-3003455)51-07/18(_____________________________________________

+5 חדרים

 להשקעה מחולקת ל- 2 
של 2 חד' גדולים, 1,180,000 

ש"ח. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)02-02(_____________________________________________

 מציאה! להשקעה, 
במרכז, מושכרת 5,000 ש"ח, 
מחיר 1,050,000 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)02-02("בית ישראל" 0548-070-418

 הזדמנות, במרכז החרדי, 
משופצת, מושכרת ב- 7,000 
ש"ח, מחיר 1,299,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02("בית ישראל" 0548-070-418

 אזור מבוקש, משופצת, 
דירת 3 חד' + יחידה 3 חד', 
מושכרת ב- 3,000 ש"ח, ב- 

1,290,000 ש"ח - בלבד! 
_____________________________________________)02-02("בית ישראל" 0548-070-418

 במרכז, מושכרת חוקית 
ב- 10,200 ש"ח, שוכר אמין, 
1,430,000 ש"ח בלבד! "בית 

_____________________________________________)02-02(ישראל" 0548-070-418

 במרכז העיר מחולקת 
ל- 3, תשואה גבוהה, 

1,300,000 ש"ח, ללא 
_____________________________________________)02-02(תיווך, 052-7741000

 בכפר אברהם, 6 חד', 
חצר גדולה, משופצת, מיידית, 

2,680,000 ש"ח, 
052-3574487)02-02(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר-
אברהם, קוטג', משופצת 

כחדש, 6 חד' + מרתף, ממ"ד, 
גינה, חניות, אפשרות ליחידה, 

0522-656825)02-02(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז חדש מיוחד ומושקע, 

בנווה-עוז-הירוקה, 6 ח', 168 
מ"ר + מרפסת 50 מ"ר, 

0522-656825)02-02(_____________________________________________

 בלוחמי הגיטו מיני 
פנטהאוז מפלס 1, 5 חדרים, 

150 מטר מרפסת של 40 
מטר סוכה, 2,490,000. אתי, 

054-3320655)02-02(_____________________________________________

 ביטקובסקי, כפר גנים 
ג', מיני פנטהאוז מפלס אחד, 

4 חד', 110 מטר, מ.שמש/
סוכה, 43 מטר, 2,290,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)02-02(דרים טרגט

 בטרומפלדור 5 חד', 
120 מטר + ממ"ד + מעלית 

+ מרפסת סוכה ענקית + 
שקטה, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(תיווך רש"י, 050-2574040

 ליד בי"ח השרון, מ.סוכה, 
מעלית שבת, 3/2018, 

1,850,000 ש"ח, 
052-3574487)02-02(_____________________________________________

 רוטשילד/הרב קוק, 6 
חדרים, גדולה )דירה בקומה(, 

ק.3 + מעלית וחניה, 
1,980,000 ש"ח, 

050-4464170)02-02(_____________________________________________

 בכץ בי"ח השרון, 5 חד', 
120 מ"ר, מ.שמש/סוכה, 
מעלית וחניה, 1,890,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)02-02(דרים טרגט

 כפר גנים ג' לזריזים, 
4 וחצי חדרים, מקסימה, 

הזדמנות בלתי חוזרת, 
BM .1,880,000 נדלן, 

050-5483322)02-04(_____________________________________________

 ברוטשילד-חיים כהן, 4 
חד', 125 מ"ר, מעלית, חניה, 
1,580,000 ש"ח. תיווך-יוחנן, 

050-4104044)02-02(_____________________________________________

 בהס פינת הראשונים, 
ק' ב' מהקרקע, עורפית, 

משופצת מהיסוד, 1,290,000 
ש"ח, 052-3506176 רחלה 

אסתי ג'ובני יזמות נדל"ן, 
052-3524841)02-02(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 94 
מטר, משופצת, מיזוג, מעלית 

וחניה בטאבו, 1,690,000. 
אתי, 054-3320655 תיווך 

_____________________________________________)02-02(דרים טרגט

 יש עוד כאלה דברים? 
בז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
קב', 80 מ"ר + חניה 

בטאבו, רק 1,350,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)02-02(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד' + 
אופציה לתוספת 44 מ"ר, 

מיידי. רי/מקס, משה דסקל, 
050-5926021)02-02(_____________________________________________
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תינוקות

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות בחצי מחיר 
מחדש, 054-4543701, 

03-5066331)35-10/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-05/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - זינגר 
תפר ישיר - 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג- 650 ש"ח. ברלינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 
ב"ב, 03-5791036,

050-5894918)45-20/18(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

ריהוט
 שולחן וכסאות חדשים, 

אפשרות לכסאות בלבד, סלון 
2+3 שחור מעור איטלקי, 

052-4227714)51-51(_____________________________________________

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-06/18(הלקוח, 054-2821847

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כח במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7396092

 טאבלט 10.1, חדש 
 2GB RAM/16GB ,באריזה

ROM, ב- 450 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(054-7561146

DVD  נייד 7", חברת 
אלקטרה כולל USB, במצב 

חדש, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-7561146

 מחשב נייד WIN10, ב- 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, טל': 054-7561146

 מחשב פנטיום 4 כולל 
מסך דק, מצב חדש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(בפ"ת, טל': 052-8380655

 מסך דק למחשב PC ב- 
150 ש"ח, 22 אינץ, 

_____________________________________________)01-02ח(050-6205446

 ixus 185 מצלמת קנון 
איכותית כחדשה )חצי שנה(, 
_____________________________________________)01-02ח(ב- 450 ש"ח, 054-8400577

 סורק למחשב - קנון, ב- 
_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח, 050-45159142

 מקרר משרדי זק"ש צבע 
לבן 50X50X55 כחדש כולל 

תא הקפאה, 380 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(058-7845712

 מחשב שולחני אינטל 
לשימוש בסיסי עובד מצוין + 
וינדוס, אופיס ותוכנות, 299 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 058-7845712

 מסך דק 17" + עכבר 
ומקלדת, רק 150 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(058-7845712

 BCD מנורת הבריאות 
האלקטורמגנטית, ב- 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 03-6199806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 2 נברשות פלורוסנט 
יפים כחדשים, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7658888

 פקס קנון דגם 495 + 
צילום + צבעוני, כחדש, 280 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 03-5700672

 מיקרוגל חדש בקופסא + 
אחריות, סמסונג, 335 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(ירושלים, 054-8423405

 מחשב לבית, זיכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנת 
כתיבת מסמכים, מצוין, 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 כיריים גז, 4 להבות, חדש 
באריזה, 245 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7653548

 אמבטיית שעווה 
חשמלית לטיפול בכאבי 

מפרצים כולל מכשיר שעווה, 
_____________________________________________)01-02ח(רק 500 ש"ח, 052-8969770

 כיריים גז 5 להבות, 
זכוכית כחדשות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7188017

 פלטת גריל חדש, 60 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7188017

 מנורה גדולה לסלון עם 
לדים, כחדשה, במחיר מציאה, 

_____________________________________________)01-02ח(450 ש"ח, 052-8494774

 מנורה בינונית לסון עם 
לדים כחדשה במחיר מציאה, 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח, 052-8494774

 מקרר מצב מצוין ויפה, 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, 054-7773591

 גנרטור גדול 2000 וואט, 
בהזדמנות מיוחדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-7773591

 אוזניות איכותיות במחיר 
רצפה, ב- 21 ש"ח למטרת 
_____________________________________________)01-02ח(פרסום בב"ב, 050-4194197

 בית מנורה + לדים, מוגן 
מים, מתאים למרפסת, 50 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7115498

 שני שינדלרים קריסטל 
איטלקי, מהודר מאוד + 

מנורות, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(050-4161516

 אופה לחם ריצרד מורפי, 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח, 050-4161516

 ,G9 3 גופי תאורה, נורות 
_____________________________________________)01-02ח(ב- 150 ש"ח, 050-4159142

 שואב אבק גרץ, 160 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 פקס ומכונת צילום 
משולב, 90 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 בהזדמנות אורגן קסיו 
כחדש + מזוודה + רגל לאורגן 

+ כיסויי, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-3456413

 מערכת רמקולים למחשב 
או לפלאפון, לשמיעת מוזיקה, 

צליל מעולה, 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(050-2897977

 ,PSR 770 אורגן ימהה 
חדש עם אחריות, 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח, 052-4831449

 טוסטר אובן 26 ליטר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)01-02ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 050-3286875

 בהזדמנות חיישני רוורס 
לאוטו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-34444565

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(054-8412903

MP3  חדש כולל אחריות 
לשנה בהכשר הבד"ץ, 150 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 054-8461313

 טאבלט מחודש מהאריזה, 
ב- 200 ש"ח כל הקודם זוכה, 

_____________________________________________)01-02ח(טל': 03-6198285

 רדיו דיסק מקורי, חדש 
MP3 לרכב מזדה - 3, ב- 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 054-8435872

 שואב אבק אוטומטי 
מסתובב איי רובוט, 160 ש"ח 

בלבד, מצב מצוין, 
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 כיריים גז )בילדאין( 
קריסטל כחדשות כשר לפסח, 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 050-4159142

 מסך מחשב 18.5, מצב 
מצוין, 150 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8433730

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)01-02ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות כחדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 מראה קומודה עם מראה 
גדולה + מגירה ושתי שידות 

כל אחת 2 מגירות בצבע וונגה 
הכול במצב מצוין, ב- 500 

_____________________________________________)01-02(ש"ח, 052-7773526

 עגלת תאומים צרה ונוחה 
דגם CUSSATO, ב- 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7645983

 אמבטיה )ללא העגלה!( 
מאונטנבאג, תאומים כחדשה 

ממש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7199361

 כיסא אוכל לתינוק, 80 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7188017

 מטרנה מהדרין גדולה, 2 
_____________________________________________)01-02ח(ב- 60 ש"ח, 052-7188017

 עגלה לתינוק, חדשה 
בקרטון, 700 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7188017

 עגלת תאומים ג'ויה 
כחדשה, 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7123840

 עגלת אינגליזניה במצב 
מצוין + אמבטיה, מחיר 450 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, גמיש, 052-7600088

 מטרנה מהדרין צמחי 3, 
120 ש"ח, בב"ב בק.הרצוג, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8465662

 כסא רכב מעולה וחזק, 70 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
גלגלי אוויר, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 כסא תינוק חדש ויפה של 
_____________________________________________)01-02ח(אינפנט, 058-3245685

 עגלת ברייטקס תכלת 
בהיר משולבת אמבטיה + 

_____________________________________________)01-02ח(טיולון, 058-3245685

 מגן ראש לתינוקת למיטה 
minnene, ב- 60 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(052-5555489

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(050-6499997

 בב"ב עגלה סטוקי בצבע 
אפור, אפשרות לוורוד, 1,100 

ש"ח, מצב מצוין! 
052-7146087)01-03(_____________________________________________

 מייזו נוט 3, 16 ג'יגה, 
חדש בקרטון, גודל 5.5 אינטש, 

_____________________________________________)01-08ל(750 ש"ח, 054-5508500

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

 אבד נגן סאן-דיסק ביום 
שלישי ח' טבת תשע"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7611354

 נמצאה שקית בקו 421 
מב"ב לרמת שלמה במוצ"ש 

_____________________________________________)01-02ח(ויגש, 054-8525552

 נמצאה טבעת זהב 
בשכונת גאולה בירושלים בכ"ו 

_____________________________________________)01-02ח(חשוון, 050-4136305

 נמצאה טבעת בג' בטבת 
)21.12.17( בנאות ירושלים, 

ניתן לקבלה במשרדי האולם, 
_____________________________________________)01-02ח(052-7649480

 נמצא ארגז עם כלי עבודה 
באזור בן זכאי בב"ב, 

_____________________________________________)02-03ח(03-61888110

 נמצא כרטיס זיכרון 
)מקירו( בירושלים בשכונת 

_____________________________________________)02-03ח(סנהדריה, 052-7173144

 דרוש לקניה/הוחלפה 
טלפון סמסונג גלקסי יאנג 

_____________________________________________)02-03ח(כשר, יד שניה, 054-8443873

 מעונין לקנות מכתב 
בחתימת הרב וואזנר ז"ל או 

הרבי מחב"ד ז"ל ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(050-4158682

 דרוש טרמפיסט לעגלה 
_____________________________________________)02-03ח(במחיר סביר, 054-8473304

 דרוש גגון וכיסוי רגליים 
בז' או אפור ג'ינס לעלת ג'וי 
משולבת, לקניה או החלפה 
_____________________________________________)02-03ח(בגגון טורקיז, 054-8473304

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)02-03ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)02-03ח(בתרומה, 054-8432271

 מעונין לקנות ש"ס חתנים 
_____________________________________________)02-03ח(עוז והדר, 052-7638237

 דרושה מכונת תפריה 
בתרוהמ למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)02-03ח(תורה, 052-7396092

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצוין בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(050-7911973

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מייבש כביסה 

+ כסאות פלסטיק, 
_____________________________________________)02-03ח(053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה ארון 2 דלתות + ארון 

_____________________________________________)02-03ח(נעליים, 053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה, 

_____________________________________________)02-03ח(053-3100941

 דרוש לבן ישיבה מקרר 
חמישים ליטר במחיר סמלי. 

_____________________________________________)02-03ח(צבי, 03-9370179

 שואב אבק לרכב איכותי, 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, 052-5737813

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-8412903

 60W וונטה עוצמתית 
חדשה באריזה, צבע לבן, 350 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 058-3217777

 12V מיני קומפרסור 
למצת רכב לניפוח גלגלים 

ואופנים - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(052-2727474

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N, מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)02-03ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-3286875

 בית מנורה ל- 2 
פלורוסנטים עם פס זהב, 30 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7110779

 מיקרוגל איכותי קריסטל 
עם אופציות, 150 ש"ח בשווי 

_____________________________________________)02-03ח(700 ש"ח, 052-7110779

 רולים לשיער רמינגדטון, 
_____________________________________________)02-03ח(ב- 45 ש"ח, 052-7110779

 תנור חימום 4 ספירלות 
+ גלגלים, חדש ומצויין - 100 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7615180

 רדיאטור, חדש, 12 
צלעות, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7148004

 תנור אפיה משולב גז, 
210 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 רדיו דיסק מקורי, חדש, 
MP3, לרכב מאזדה 3, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8435872

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7396092

 טאבלט 8 אינץ' חדש 
באריזה, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(054-7561146

 מחשב נייח lenovo כולל 
win 7 מהיר, בבני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3500137

 ראוטר של dilink חדש 
באריזה, 250 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3500137

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מ סמכים ועוד, מסך 
גדול מגע, 400 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)02-03ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)02-03ח(052-2437292

 תנור חימום כמו מאוורר 
מסתובב ימינה שמאלה - 

1200 וואט כחדש, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(טל': 050-2897977

 מחשב לבית זיכרון 
300GB, ווינדוס XP, תוכנת 
כתיבת מסמכים, מצוין, 220 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 גוף תאורה עדין ביותר - 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ש"ח, 

אור חזק כחדש, 70 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 תנור חימום - 3 ספירלות 
בצבע לבן - 2200 וואט פועל 

מצוין, 60 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 מזגן עילי "טרונדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 400 ש"ח - תקין, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות כחדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כירה חשמלית לסיר 1, 
חדש באריזה )כשר(, 50 ש"ח 

בפתח-תקווה, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(052-8380655

 סורק מסמכים למחשב 
איכותי HP, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(טל': 052-8380655

 מפזר חום עילי )כמו מזגן 
קטן( כולל שלט, 80 ש"ח 

בפתח-תקווה, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(054-7561146

 מעבד מזון סגור באריזה, 
240 ש"ח, הקודם זוכה! 

_____________________________________________)02-03ח(058-3232026

 תנור קינג משלב כיריים 
במצב טוב בבני-ברק, 200 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8457681

 מקרר אמקור במצב 
כחדש וטוב עובד מעולה, ב- 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 054-8452231

 2 מחשבים ניידים דרוש 
תיקון, 100 כל אחד בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7698767

 כיריים גז של סאחטר 
200 ש"ח או החלפה בכירים 

_____________________________________________)02-03ח(חשמליות, 050-3730025

 מחשב שולחני מצוין, 
ווינדוס 10 + תוכנות, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 053-3346080

 מברגה ודיסק חדשים, 
_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 054-5548402

 למסירה מקרר אמקו 16, 
עובד טוב, צבע חום, 

_____________________________________________)02-03ח(054-4300668

 תכולת דירה: ארונות 
ספריות, מקפיא וכו', 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-4183200

 גוף תאורה עגול כפול 
צבע כחול ג'ינס, מתאים 

לחדרי ילדים, 80 ש"ח, בני-
_____________________________________________)02-03ח(ברק, 052-7600336

 מזגן חלון אלקטרה 3/4, 
_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 050-4128920

 רדיאטור 13 צלעות, 150 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-4128920

 מחשב נייח וינדוס 10 + 
תכניות, 400 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)02-03ח(053-3179093

 מגבר מחברת "מראנס", 
דגם 2230 משנות השבעים, 
צליל נקי וצלול, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(טל': 052-7628985

 מצנם המילטון, סגור 
באריזה, לא היה בשימוש 

_____________________________________________)02-03ח(בכלל, 35 ש"ח, 052-7191512

 2.5X1.10 שולחן סלוני 
מ' נפתח ל- 3 מטר בצבע 

חום כהה ב- 500 ש"ח, בטל': 
_____________________________________________)02-03ח(054-8448310

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-4783220

 שולחן וינטג' משפחתי 
חום מעץ מלא, נפתח, 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-6370452

 6 כסאות מרופדות לגמרי 
מושב + גב, חום כהה - מצב 

מעולה, ב"ב, 1,200 ש"ח, 
052-7633978)02-03(_____________________________________________

 שולחן לסלון במצב מעולה, 
03-6190834)02-02(_____________________________________________

 שולחן סלון נמוך חום - 
_____________________________________________)02-02(כחדש ממש, 03-6190834

 שידה 5 מגירות בצבע 
_____________________________________________)02-02(דובדבן, 03-6190834

 כסא נוח מתקפל )מתאי 
לטיולים(, 50 ש"ח,

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 ארון מדהים נמוך צבע 
שחור, דלתות הזזה צבע 

חום במצב טוב, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(03-9307308

 מציאה - שולחן סלון מעץ 
+ 3 כיסאות, צבע חום, מחיר 

_____________________________________________)02-03ח(- 280 ש"ח, 0545-892020

 מציאה: מיטת היירייזר 
כחדשה במצב טוב, ב- 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8452231

 ספה משולשת במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)02-03ח(050-9228222

 בהזדמנות, 8 כסאות 
לסלון, מרופדות, עץ מלא, 50 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-9089110

 ספה משולשת במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(050-9228222

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 כורסת יחיד נוחה, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 260 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 ספה דו מושבית, 1.80 
דמוי עור, חום במצב מעולה, 

300 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)02-03ח(0545-892020

 שולחן צבע עץ + 4 מגיות 
מתאימות עם גלגלים, מתאים 

למשרד/שולחן כתיבה, 180 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7148004

 ספת סלון חומה נפתחת 
לכפולה, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן אוכל קטן ויפה, 
70*70, רגל אמצעית, 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן סלון במצב מצוין, 
_____________________________________________)02-03ח(050-4160457

 בבת-ים, שולן סלון, 
וונגה + מגירה, מידות 

117X58X42, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7636395

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד, 150 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרון יחיד, 70 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 מדפים "כתר" גדולים, 
פלסטיק חזק ויציב, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 מיטות לחדר שינה 
+ מזרונים 20 סמ' עובי, 
ב- 500 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)02-03ח(050-4196197

 שידת החתלה חדשה 
חברת סגל במחיר מציאה, 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 052-7654729

 מנשא לתינוק כחדש של 
אינפנטינו צבע שחור נקנה 

בשילב, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(053-3364930

 מובייל ורוד למיטת תניוק 
של טייני לאב נקנה בשילב, 

150 ש"ח לפרטים: 
_____________________________________________)02-03ח(053-3364930

 עגלת פג פרגו צבע שחור 
+ אמבטיה  במצב טוב, 500 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, לפרטים: 053-3364930

 עגלה של חברת מוצי - 
טיולון + אמבטיה, צבע חשור, 

מצב מצוין, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(052-7628985

 עגלת בוגבו - ורוד/שחור, 
_____________________________________________)02-03ח(מצב מצוין! 052-7133269

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 140 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש"ח, 050-6499997

 כסא אוכל מתכוון 
ומתקפל במצב מצוין, 120 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7148004

 כסא תינוק לרכב עם 
שלבים במצב מצוין, 140 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7148004

 אמבטיה לתינוק + 
מעמיד, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7148004

 פלאפון מוטורולה נייח 
לרכב, חדש באריזה, רק ב- 

_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, ב"ב, 050-4196197

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 נוקיה c-2 חדש באריזה, 
_____________________________________________)02-03ח(250 ש"ח, 058-3217777

 נוקיה c2 חדש באריזה 
)תומך כשר( בירושלים, 210 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8411608

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)02-03ח(149 ש"ח, 054-4783220

 זכרון נייד אונקי 3298 ב- 
55 ש"ח סאנדיסק, בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(054-8411608

 פאלפון יאנג 2, שתי 
סימים, מוגן, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(050-4151813

 סמסונג j3 לא מושגח, 
חדש, ב- 250 ש"ח בירושלים, 

להתקשר אחה"צ, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7117847

 טלפון סלולארי סמסונג 
גלקסי מיני GT-s5300, ב- 

_____________________________________________)02-03ח(120 ש"ח, טל': 054-7561146

 מסגרות משקפי ראיה 
מיוחדות לחתנים חדש באריזה, 

_____________________________________________)02-03ח(רק 250 ש"ח, 050-4196197

 שמלה חדשה להשכרה 
מהממת בשילוב זהב ותכלת 

להשכרה מידה 36-38, ב- 250 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 050-4146777

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)02-03ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 פריטי לבוש נעליים 
וצעצועים מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)02-03ח(260 ש"ח, 054-8412903

 שטיח סלון, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(054-8458605

 בגדים חדשים ביד שניה 
לנערות/נשים, מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(054-8458605

 מגש לחיתוך לחם מהודר, 
_____________________________________________)02-03ח(חדש, 90 ש"ח, 054-8458605

 סט צלחות לפיקניק עם 
סכום וכוסות מפלסטיק, 150 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 054-8458605

 3 מטבעות כסף מחצית 
השקל לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7154392

 וסט חדש באריזה מידה, 
13.5 שחור 40 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)02-03ח(054-8411608

 קילו מטבעות חו"ל, 60 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7154392

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(052-2727474

 קוקטייל מאולף בכלוב 
גדול, ב- 400 ש"ח )בישוב 
_____________________________________________)02-03ח(חשמונאים(, 08-9765927

 תרנגולות מטילות ב- 60 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח לאחת, 08-9765927

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח, 052-3463482

 שעון יד מוזהב נגד מים, 
רצועה מעור שחור, מחוגים 

זהב רקע לבן, מצוין, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(טל': 050-2897977

 קומפרסור במצב חדש, 
מחיר 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)02-03ח(050-6867740

 אופני ספורט הרים עם 
מעצורי דיסק במצב חדש, 

מחיר 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-6867740

 שמלת ערב מדהימה 
חדשה, מידה 38-40, 500 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, טל': 057-7143037

 אקווריום מלבני גודל מטר 
על 40 ס"מ, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7120722

 מעיל צמר בנים, חדש 
לגמרי מהחנות, מידה 42, 180 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח, 052-7141283

 קוקטייל מאולף האכלת 
יד בכלוב גדול, ב- 450 ש"ח 

)ישוב חשמונאים(, 
_____________________________________________)02-03ח(08-9765927

 חליפת זארה חדשה מידה 
46 מכנס 38, אפור פפיתה, 

_____________________________________________)02-03ח(450 ש"ח, 050-4170323

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-4831449

 שטיח במצב מצוין, 
220/160, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(טלפון: 052-7661604

 מעיל חום לבנות מארה"ב 
גיל 8-10 במצב מצוין הקודם 
_____________________________________________)02-03ח(זוכה, 50 ש"ח, 052-7110779

 ג'ל איכותי לפיאות בנים 
ללא פירורים, מחזיק מעמד 

לכל השבת, 15-35 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 חולצות דמוי לקוסט 
צהובות, חדשות, מידות -6-8
_____________________________________________)02-03ח(12, 15 ש"ח, 052-7110779

 תכולת דירה, 500 ש"ח 
בבני-ברק, מקפיא, ספריות 

_____________________________________________)02-03ח(וכו', טל': 050-4183200

 זכוכית חסומס לחלון 5 
שלבים, 10 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 נעלי דר' סטפ לבן וכחול, 
חדש בקופסא מידה 21-22, 

50 ש"ח, הקודם זוכה, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 נעלי בד חדשות, מידה 
40 ו- 41, מבצע 10 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7110779

 תוכי דררה האכלת יד ב- 
_____________________________________________)02-03ח(150 ש"ח, 03-6778040

 פאה טבעית מבית חדווה 
רבר, אורך כתף, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(לפרטים: 052-7655688

 כלי גדול לאחסון 
קרונפלקס, רק 60 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(050-9089110

 2 חולצות פורור באריזה, 
13, שחור, 100 כ"א, חנות 

_____________________________________________)02-03ח(130 ש"ח, 053-3194026

 סיר לחץ בשרי במצב 
מעולה, 9 ליטר, למסירה 
_____________________________________________)02-03ח(בירושלים, 052-7139293

 אופני ילדים מידה 14, 
_____________________________________________)02-03ח(130 ש"ח, 052-7148004

 אופני הילוכים, 490 ש"ח, 
_____________________________________________)02-03ח(לטלפון: 03-8050055

 וסט שחור מידה 13.5, 
כותנה, חדש, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(בירושלים, 054-84116008

 מגילת אסתר - 500 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח()צריכה תיקון(, 050-6651365

 תלת אופן לילדים במצב 
מצוין, 140 ש"ח הזריז נשכר1 

_____________________________________________)02-03ח(058-3232026

 שעון קיר דקורטיבי חדש 
באריזה, 40 ש"ח הקודם זוכה! 

_____________________________________________)02-03ח(058-3232026

 זוג מצעים בצבע לבן לחדר 
שינה, חדשים באריזה, 30 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(כ"א, 058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 40 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7191512

 מכשיר סודה סרים שחור 
+ 2 בקבוקים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)02-03ח(לפרטים: 053-3364930

 מזוודת איפור קשיחה 
כסופה, 150 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)02-03ח(053-3364930

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)01-02ח(052-4831449



כ”ג - כ”ה בטבת תשע”ח  10/1-12/1/2018 6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

לפרסום
בלוח

03-6162228

 אדם מסור ונאמן מעונין 
בנקיון. 055-6672036 + 

_____________________________________________)52-3/18(המלצות

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 דרושה אחראית משמרת 
ערב רצינית ומנוסה לעמותה 

גדולה בבני-ברק, בעלת 
יכולת קידום וייעול מערך 

הטלמרקטינג, תנאים מעולים 
למתאימות, ק"ח למייל: 

fraidi@haverim.org.il)48-14/18(_____________________________________________

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת 

ערב, בעמותה גדולה בב"ב, 
דרושות נציגות טלפוניות 
מקצועיות ומנוסות, שכר 

גבוה למתאימות + בונוסים, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 

נכנסות ויוצאות, לפרטים: 
052-5540334)48-7/18(_____________________________________________  לחברת הסעות 

בירושלים, דרושים נהגים 
למיניבוסים, תנאים 

טובים, רשיון אוטובוס 
_____________________________________________)51-02/18(חובה, 050-4030501

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
מנוסה לתינוקיה, משרה 

מלאה, תנאים מעולים,
_____________________________________________)02-05ל(050-7250631

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 לחנות חליפות גברים 
יוקרתית בב"ב דרוש מוכר 

עם נסיון בלבד, תנאים 
_____________________________________________)50-2/18(טובים, 052-7998010

 דרושה עובדת למשק בית, 
פעמיים בשבוע, באזור רח' בר-

_____________________________________________)50-02/18(אילן, ב"ב, 054-8455040

 למשרד רו"ח במטלון 
פ"ת סמוך לז'בוטינסקי דרושה 

מנה"ח + נסיון 
Zviarose@gmail.com

_____________________________________________)51-02/18ל(052-2430366

 דרושה עובדת למשק 
בית, פעמיים בשבוע, באזור 

רח' בר-אילן 35, בני-ברק, 
054-8455040)51-02/18(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק דרושים חרדים 

רציניים, אין צורך בנסיון, 
הדרכות ע"ח החברה, אפשרות 

לעבודה מהבית. לגברים: 
 .058-4115265

_____________________________________________)51-03/18(לנשים: 052-8706565

יואל )חב”ד(

הכי
קשור!!

058-3275870

 "אצל בתיה"- דרושות 
דחוף אחראיות משמרת 
בוקר וערב, ניסיון חובה 

במכירת בגדים. 
054-7212985)52-3/18(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח בירושלים 
דרושה מנהלת חשבונות, נסיון 

של 3 שנים לפחות. קו"ח 
Dani@adanei- למייל

hakesef.co.il)52-3/18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/ חלקי, אוירה 

_____________________________________________)52-03/18(טובה. 052-7686713

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
מצליחה דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א. עבודה מהבית, 

_____________________________________________)52-1/18(גברים/ נשים. 055-6783785

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים בב"ב 

בשעות אחה"צ.לפרטים 
053-4162049 קו"ח 
_____________________________________________)52-3/18(לפקס- 03-6310203

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)52-3/18("ביגל" בגאולה. 02-5375516

 עוזרת לנקיון בית בגבעת 
שמואל בחמישי מ- 16:00, 50 

_____________________________________________)01-02(ש"ח לשעה, 054-5325570

 האם את מחזיקה 
מעצמך? מקומך איתנו! 

ניהול לקוחות מכירות 
_____________________________________________)01-04(ושירות, 054-4627165

 בפ"ת דרוש עובד נקיון 
חרוץ לימי חמישי בלילה, 

052-4003742 ,054-2421996)01-02(_____________________________________________

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית( סייעות למ. 

מלאה/ חלקית מ- -7:30
16:45 קרוב לב"ב, ת. מעולים 

_____________________________________________)52-3/18(למתאימה. 054-2391308

 למשרד "עו"ד זעירא" 
בר"ג דרושה מזכירה מ. מלאה 
9:00-5:00 מיידי. 03-6006003 

_____________________________________________)52-3/18(חני

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת דרושה עובדת לשעות 
אחה"צ 14:00-17:00 תנאים 

טובים למתאימה!
058-4457040)52-3/18(_____________________________________________

 מטפלת חרוצה עם לב 
גדול למעון בגבעת שמואל 

לתינוקיה/ בוגרים 6,000 
ש"ח+ תנאים סוציאליים 

מעולים, צוות נחמד! 
_____________________________________________)52-3/18ל(050-8883909

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושה נציגה לתיאום פגישות, 
משמרת בוקר/ערב, 31 לשעה 

+ בונוסים, פלא': 
050-2436777)01-02(_____________________________________________

 לתותקידס בגדי ילדים 
ב"ב, דרושה מוכרת לשעות 

אחה"צ, ת.טובים למתאימות, 
054-7694963)01-04(_____________________________________________

 דרושים שני אברכים 
למניין עם הנץ בגבעת שמואל, 

_____________________________________________)01-02ל(לפרטים: 052-4364569

 לנקיון ישיבה בב"ב בוקר/
צהריים, 40 ש"ח לשעה, 

_____________________________________________)01-02ל(058-4884990

 למעון בגבעת שמואל, 
גננת לפעוטות מ- 

8:00-13:00, סייעת למלאה/
חלקית, עובדת לצהרון גם 

לבנות לומדות, עובדת לחוגים,
_____________________________________________)01-04ל(050-7884864 רחל

 לקיוסק ברבי עקיבא 
ב"ב, דרוש עובד לחצי משרה, 

_____________________________________________)01-02ל(לפרטים: 058-5714099

 דרוש/ה סוכן/ת מכירות 
שטח בתחום ההלבשה, שכר 

ע"ב מכירות, רשיון נהיגה 
_____________________________________________)01-02ל(חובה, 050-6964424

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 

לשעות הערב באיזור 
בני-ברק, תנאים טובים, 

03-5494080)01-04(_____________________________________________

 לעמותה בגבעת שמואל, 
דרושה מזכירה מ"מ ניסיון 
בהנהלת חשבונות חובה.

bm5327924@gmail.com)01-02(_____________________________________________

 דרושות משפחות לארוח 
לשבתות ובחגים לבחורה 

יתומה דתית )לא בתשלום(, 
050-4945111)01-04(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת לגילאי שנה וחצי, 

משרה מלאה + יום חופשי, 
30 ש"ח + בונוסים + הטבות. 

_____________________________________________)01-02(054-8474393, רבקי

 למעון חרדי בפ"ת, דרושה 
מטפלת סבב, 5 ימים בשבוע, 

30 ש"ח לשעה, 
054-8474393)01-02(_____________________________________________

 לחנות צילום בב"ב, דרוש 
עובד + ידע בגרפיקה, 

054-5793174 ,03-6199392)01-02(_____________________________________________

 דרוש איש אחזקה במרכז, 
רקע חשמלאי/מכני + רשיון, 

03-6160186)01-02(_____________________________________________
 דרוש עובד ייצור למאפיה 

בפ"ת, 7:30-17:00, 5 ימים 
בשבוע עם נכונות לשעות 

_____________________________________________)01-02(נוספות 054-7708222

 דרוש עובד אריזה 
למשרה מלאה/חלקית, 

לשעות אחה"צ עד הערב, 
_____________________________________________)01-02(למאפיה בפ"ת 054-7708222

קו עיתונות דתית / 8144911 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

קו עיתונות דתית / 8144574 / 

דרושים/ות

04-8264690
050-8818092

עובדי/ות נקיון
לבניין משרדים 

בדרך השלום - תל אביב

 לגן חרדי בפ"ת מטפלת 
למשרה מלאה, תנאים טובים 

_____________________________________________)52-3/18ל(למתאימה. 052-7642542

 לגן פרטי בהוד השרון 
דרושה מנהלת + נסיון. קו"ח 
לפקס- 077-4564101 מייל: 

hanny41976@gmail.com)52-3/18(_____________________________________________

 לחלוקה ברמת גן/ב"ב, 
עיתון גלובס 18:00-20:00 

בערב, חמישה ימים בשבוע, 
שכר גבוה. גיל- 054-2204060  

_____________________________________________)52-6/18(עם אופנוע/אופניים חשמליות

 דרושה מטפלת למעון 
בתל-אביב, 34 ש"ח לשעה, 

משרה מלאה או חצי, 
052-5456295)01-04(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ + 
רשיון נהיגה גיר רגיל חובה!! 

למחסן בבני-ברק, לשעות 
 ,03-6744061 ,14:30-21:00

054-3236080 ,050-4119440)01-02(_____________________________________________

 דרושה אשה יראת שמיים, 
לעבודות בית קלות בב"ב, 

_____________________________________________)01-02ל(לשעות הבוקר 052-7132306

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית שכר גבוה מאד 

_____________________________________________)01-04(+בונוסים 050-8266772

 אישה זריזה ונקיה, 
מעוניינת לעבוד בנקיון משק 
_____________________________________________)01-02ח(בית, פרטים: 053-3371782

 מזכירה + ידע בהנהלת 
חשבונות + ידע במחשבים 
ותוכנות, מחפשת עבודה 

בין השעות 09-15, להשאיר 
_____________________________________________)01-02ח(הודעה, 050-3000129

 גננת מוסמכת מסורה 
מעוניינת להוביל צוות, 
אפשרות לימי חופשה, 

054-3460806)01-01(_____________________________________________

 מנכ"ל רב מנהל עמותה, 
גיוס כספים, תקציב משרד 

_____________________________________________)01-02ח(החינוך, 052-7633316

 למשרד סמוך לבני-ברק 
גרפיקאי/ת למשרה קבועה, 

3-4 שעות ביום, 6,500 ש"ח. 
_____________________________________________)02-02(קריירה, 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני-ברק 
פקיד/ה לעבודה פקידותית, 

א-ה 09:00-15:00, שכר 9,000 
_____________________________________________)02-02(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 לישיבה בב"ב דרוש: 1. 
מחסנאי ואחראי. 2. עובד כללי. 

להתקשר בין 10:00-15:00, 
050-5304424)02-05(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)02-05(ק"ס וירושלים, 052-6580906

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)02-03(לשעה, 054-3607420

 לרציניות בלבד! פרנסה 
בכבוד מהבית, לפרטים: 

0504-123723)02-02(_____________________________________________

 נהג מיניבוס + רשיון 
אוטובוס, עבודה קבועה, יום 

מלא, תנאים טובים, 
050-6761410)02-05(_____________________________________________

 בק.הרצוג דרושה 
מטפלת למשרה מלאה - 

נסיון חובה, 
054-2303700)02-05(_____________________________________________

 למשרד שיווק מזכירה 
בשעות 12:00-16:00, ידע 
במחשב, אחראית, תנאים 
טובים למתאימה, קו"ח: 

1533-5789023)02-03(_____________________________________________

 לארגון חסד גדול דרוש 
נהג משאית למשרה מלאה, 

עדיפות מעל 15 טון, לפרטים: 
052-3867715)02-03(_____________________________________________

 לאולם בב"ב דרושים: 
1. עובדי נקיון ומטבח. 

_____________________________________________)02-05(2. מלצרים/ות, 050-5491222

 שיננית במסגרת סטאג', 
במכללה בר"ג, מבצעת ניקוי 
אבנית + בדיקה + צילומים 

_____________________________________________)02-05(חינם, 050-2261665

 בפ"ת - לפנסיונרית עזרה 
בקבלת הלדים, חזרה מביה"ס, 

_____________________________________________)02-03ל(שכר גבוה, 054-4978899

 לחברה בתחום 
הביטוח דרושה מתאמת 

פגישות, עדיפות לבעלות 
_____________________________________________)02-03(נסיון, 050-6857584

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)02-05(_____________________________________________

 בגבעת שמואל לעזרה 
בבית, גיהוץ, קיפול, 3 פעמים 

בשבוע ל- 3 שעות. פנחס, 
_____________________________________________)02-05ל(058-3324223

 למסעדת בוטיק חלבית 
בב"ב עובד חרוץ ואחראי 

למשמרת ערב + עובד מטבח 
_____________________________________________)02-03(למ.בוקר, 052-6607070

 לחברה רפואית בירושלים 
מזכיר/ה לעבודה מול ספקים 

ולקוחות, שעות נוחות, 45 
ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)02-02(_____________________________________________

 תאום פגישות טלפוניות, 
דרוש נסיון והבנה בתחום 

_____________________________________________)02-05(הביטוח. ניר, 052-3505788

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת למשרה 

חלקית/מלאה, שכר גבוה! 
052-7177524)02-05(_____________________________________________

דרושות נציגות ביטוח איכותיות
לחברת ביטוח מובילה

 בקרבת בני ברק
*שליטה מלאה במחשבים
*יכולת הובלת שיחה

העבודה במשרת אם 08:30-15:00 

אינטרנט חסום!!!

תחילת העבודה מיידית
תנאים מצויינים!שכר גבוה!

073-2590300

או משרה מלאה

לפרטים והרשמה: 

 ASD הפרעות תקשורת  נסיון בתחום הפיגור 
 זמינות לעבודה קבועה ומיידית

מרפאה בעיסוק לגני מש“ה בינוני + קשה

mercaza004@gmail.com

דרושה 

קו“ח למייל: 

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

 לארגון זק"»א

לפרטים:052-3000241

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
9:00-14:00

שכר בסיס 30& 
 בונוסים גבוהים לשעה 

ותנאים סוציאליים.

בבני ברק                                  
ש"למקום מטופח ברמה גבוהה עם צוות איכותי ויר

מטפלת בעלת ניסיון  דרושה 
תנאים טובים למתאימה

(אופציה למשרה חלקית או מלאה)
050-4134090      058-4137919:      לפרטים

כוח עזר בבוקר
משלימה לכתת בוגרים

דרושה מטפלת
לכתת בוגרים

052-7660483

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)02-03ח(052-7633316

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית בגבעת שמואל, ב"ב, 

_____________________________________________)02-03ח(פ"ת, 054-3429699

 קלדנית מהירה, עימוד, 
עיצוב גרפי ועריכה תמליל, 

_____________________________________________)02-03ח(052-7633316

 מעונין לנקות בתי ספר 
בניינים וכו', לפרטים: 

_____________________________________________)02-03ח(050-4166914

 מציאה- 2 שמלות ערב 
חדשות מידה 2,4 - וורוד+ 

אביזרים 80 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(054-6800702

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה 130 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. 0544-514210

 מצבר לרכב רק 100 ש"ח 
הגה כיסוי איכותי חדש 80 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם. 058-3216830

 רשת לכסא חדשה 
לקטנוע 120 ש"ח. סבל כנף 

100 ש"ח. מי-ם.
_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 ג'ק לרכב חדש 60 ש"ח. 
_____________________________________________)52-01ח(מי-ם 058-3216830

 אזעקה לקטנועים 199 
ש"ח גמיש. מי-ם

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 פלטת שבת כחדשה רק 
50 נוקיה 208 ומגן לא תומך 

_____________________________________________)52-01ח(כשר 230. מי-ם 058-3216830

 בלקברי כחדש דגמי 
9770 250 מציאה. מי-ם

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 טוסטר אובן מבית המותג 
HOME כחדשה 35 ליטר 
3 מצבים 250 ש"ח. מי-ם 

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 ערכה לטיפול פנים 
קמטים חורים ועוד, מיוחד רק 
_____________________________________________)52-01ח(199 ש"ח. מי-ם 058-3216830

 אלקטל כשר ת' סלקום 
120 ש"ח. מטען מגן לאיפון 

5s חדש 50 ש"ח. מי-ם
_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 מנעול שרשרת קשה 
לפריצה וארוך, חדש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-01ח(מי-ם 058-3216830

 רמקולים לרכב 2 ב- 100 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. מי-ם 058-3216830

E1200  כשר+ מגן תומך 
הכל 120 ש"ח לא דור 3. מי-ם 

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 סמסונג B110 חדש כשר 
2 סמים 150 ש"ח. סמסונג 

רדיו דיסק לרכב, של סוני 
חדש, 200 ש"ח. מי-ם -058

_____________________________________________)52-01ח(3216830

 בית מנורות יפה+ 
פלורוסנטים במצב מצוין. 

סוללה חירום להתנעת רכבים 
עד 3,500 חדש באריזה 350 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח. מי-ם 058-3216830

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)01-02ח(052-4831449

 שמלת ערב מהממת 
מפריז, מידה 38-40, 500 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, טל': 052-7143037

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)01-02ח(בערב

 נעלי גברים חדשות, 
חברת אקו, מידה 43, 350 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח, 052-7609771

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
ילדים, כרוכים בכריכה 

קשה וחזקה, כל שנה ב- 2 
כרכים - 50 ש"ח לשנה בב"ב, 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336

 אופניים לילדים במצב 
מצוין מידה "12 לילדה בת 3 
+ מיד "16 לילד בן 5 - 130 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח כל זוג, 050-9340317

 מעילי צמר, פרווה,
_____________________________________________)01-02ח(050-6231506 י-ם

 אופני ספורט חברת פג'ו 
במצב מצוין - שמורות מאוד - 

_____________________________________________)01-02ח(350 ש"ח, 050-9340317

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)01-02ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 12V מיני קומפרסור 
למצת רכב לניפוח גלגלים 

ואופנים - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)01-02ח(052-2727474

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)01-02ח(260 ש"ח, 054-8412903

 נעלי נייק שחורות לגמרי, 
מידה 45, בשימוש שבועיים, 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח, 053-4158458

 סורג בטן לחלון, 200 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 חלון אלומיניום לבן, 
70X90 ס"מ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)01-02ח(054-8461313



 03-618-9999
www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

שינפלד זה מה שעושה את החופשה! 
הפסח חוגגים 30 שנות פעילות במלון היוקרתי 'מליטון פורטו קאראס'. אנו ממשיכים לחדש ולהתחדש 

ומעניקים לכם את השקט הנפשי, היחס האישי והשירות המקצועי ברמה הגבוהה ביותר.

כל המצויינות בריזורט אחד

פסח 2018

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

ריזורט ענק עם מרינה, 
חופי ים, מגרשי גולף, 

טניס, רכיבה על סוסים, 
ספורט אתגרי ועוד

צוות מדריכי טיולים מקצועיים 
בראשות אריה שגב,

אבי לנקרי וגבי מור יוסף

שלושה 
סדרים 

מהודרים 
עם עורכי 

סדר 
רמי מעלה

שינפלד על המרינה ביוון

אוכל ברמה גבוהה ובכשרות מהודרת מצוות 
השפים של שינפלד

לקבלת החוברת 
המהודרת התקשרו 

03-6189999

צפו בקליפ של רשמים מהביקור במקום
www.shainfeld.com/clip76

החזן חיים אדלר, היוצר והזמר ישי 
לפידות עם המנצח אהרל'ה נחשוני 

ואמנים נוספים



בבית שמש

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי לציבור החרדי בבית שמש  יום חמישי כ"ד בטבת תשע"ח  11/1/18 גיליון מס' 394

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:19
16:36
16:15

17:34
17:36
17:35

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת וארא

  ושלישית  שניה  בקריאה  המרכולים  חוק  את  הכנסת  מליאת  אישרה  ומתיש,  דרמטי  הצבעות  ליל  לאחר 
האופוזיציה הצליחה להפתיע ולנצח באחת ההסתייגויות, ובעקבות כך נדרש דיון בוועדת הפנים  מקלב: "לא 
עושים חשבונות אלקטוראליים"  דרעי: "לא ניצחון חרדי, שמירה על הסטטוס קוו"  אמסלם: "לא להיכנס 

לפאניקה. החוק לא ישנה דבר" / עמ' 10

נתניהו לחרדים: "עכשיו מספיק. 
זה מחזק את לפיד והשמאל"

הישנה  בברית  לדבוק  ממשיכים  הנאמנים  נציגינו   
העת  של  הכאפות'  ל'ילדי  שהפכו  למרות  נתניהו,  עם 
ויקיא  ימאס  כשהציבור  וציבורית.  פוליטית  הנוכחית, 
את האיש ומשפחתו, גם אנחנו, שנצמדנו עד תום, נראה 
כחלק בלתי נפרד ממשפחת נתניהו המורחבת. בפרפרזה 
רע  שנתניהו,  כיום  לקבוע  ניתן  מ-96'  הישנה  לסיסמה 

לחרדים.

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

נתניהו רע לחרדים

 "הוויתור על 
תל אביב הוא 
טעות"

/ עמ' 10

סמוטריץ' ל'קו עיתונות':

ליצמן חזר 
למשרד הבריאות

תחת  שר  כסגן  לכהן  ליצמן  יעקב  ח"כ  הוחזר  מזורז  בהליך 
ניתן  הסופי  האישור    הבריאות  במשרד  הממשלה  ראש 

במשאל טלפוני

/ עמ' 8

/ עמ' 9

יש לך בעיית חובות
 והוצאה לפועל?

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

/ עמ' 4

טרגדיה בעיר: 
מרת לאה ישר 

ע"ה

הבחירות לרבנות העיר: 
הגוף הבוחר ישונה

/ עמ' 4

איון
ר

ראשות העיר? 
"לא מטרה 

/ עמ' 9עליונה"

קיצונים יידו אבנים 
והחייל התנגש 
בעמוד חשמל 

/ עמ' 6
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